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Úvod

Jánska dolina patrí k tým krasovým oblas-
tiam Slovenska, kde už niekoľko generácií jas-
kyniarov objavuje a dokumentuje jaskyne. Nie 
každý jaskyniar má k fyzickej a dokumentačnej 
práci rovnaký postoj. Tak sa nám stáva, že veľa 
obdivuhodných objaviteľských prác sa stratí v 
nenávratnej minulosti len vďaka tomu, že sa 
nezachovala dokumentácia. Pri systematickom 
prieskume jaskýň Jánskej doliny sme sa venova-
li aj jaskyni Stará Poľana. Tento príspevok plní 
nielen opisnú a mapovaciu úlohu, ale chce aj 
zdôrazniť niektoré historické fakty.

História prieskumu

Začiatkom päťdesiatych rokov existovala pri 
Riaditeľstve pre cestovný ruch profesionálna 
skupina jaskyniarov, ktorá sa venovala priesku-
mu jaskýň. V Jánskej doline bola jej hlavná 
pozornosť sústredená na známe jaskyne, vy-
vieračky a ponory. Najviac práce a úsilia bolo 
vynaložené v jaskyni Hlbokô. Rozsiahle sifóny 
nedovolili v podstate do dnes preniknúť do 
podzemia. Profesionálna skupina (P. Revaj st., 
P. Droppa, S. Šrol a J. Lesák) za pomoci dob-
rovoľných jaskyniarov začali hľadať možnosti 
prieniku za sifóny v Hlbokom cez staré ponory 
ležiace južnejšie od Hlbokého. Tak sa vlastne 
preniklo do nových priestorov v jaskyni Zlo-
mísk a urobili sa sondovacie práce v Medve-
dej jaskyni. V druhej polovici júla roku 1952 
P. Revaj a P. Droppa vykonali rekognoskačný 
prieskum ľavej (západnej) strany Jánskej doli-
ny od horárne Pred Bystrou smerom na sever 
k Hlbokému. Hneď pri ceste v mieste, ktoré sa 
nachádza pod svahom Stará Poľana, narazili 
na výrazné prievany. V nasledujúcom období 
tu intenzívne sondovali. Práca to bola mimo-

riadne náročná, pretože sonda bola hĺbená v 
sutinovom kuželi tvorenom žulovými balvan-
mi, pieskom a kusmi ľadu. Zamrznutý piesok 
museli uvoľňovať strieľaním. P. Revaj vo svojich 
správach uvádza niekoľko rozdielnych údajov 
o rozmeroch vyhĺbenej sondy. Rozpornosť vy-
plýva pravdepodobne z toho, že boli vyhĺbené 
sondy na troch miestach vedľa seba. Najzaují-
mavejšia je sonda Ľadová jama, ktorá dostala 
pomenovanie podľa toho, že v letnom období 
tu zamrzli pracovné nástroje. Práca v nej bola 
tak nebezpečná, že odborná skupina (viď. zápis 
z 9. IX. 1952) zastavila práce na tejto lokalite. 
Po piatich týždňoch úmornej práce s nechuťou 
odchádzali jaskyniari z pracoviska (viď. P. Re-
vaj – Zpráva o stave jaskyniarstva a o výskume 
jaskýň, máj 1953).

Na lokalitu sa vrátili v septembri roku 1955. 
Nepokračovali v práci na predchádzajúcich 
sondách, ale vystúpili vyššie do svahu do ne-
veľkej jaskyne. V nej začali prekopávať puklinu, 
ktorá smerovala na sever, smerom dole. Silný 
prievan im sťažoval prácu, ale na druhej stra-
ne bol jasným dôkazom priestorov. Po deväť-
mesačnej práci sa podarilo preniknúť Peterovi 
Droppovi a Stanovi Šrolovi dňa 9. mája 1956 do 
veľkého priestoru s jazerom. O týždeň neskôr 
na gumovom člne prenikli cez jazierko do ďaľ-
ších priestorov jaskyne.

Opis jaskyne do literatúry uviedol A. DROP-
PA (1972), ktorý v rokoch 1958 – 59 robil pre 
Geografický ústav SAV speleologický výskum v 
Jánskej doline.

Opis jaskyne

Vchod juhovýchodnej orientácie sa nachádza 
na ľavom brehu Štiavnice, v nadmorskej výške 
877 m n. m., približne 43 metrov nad dnom 

Jaskyňa Stará Poľana v Jánskej doline

Peter Holúbek, Ján Vajs
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Jánskej doliny, v stráni nazývanej Stará Poľana. 
Vstupný otvor sa nachádza pod skalným bra-
lom a jeho výška je 1,5 metra pri šírke 3 m. Z 
vchodovej sienky strmo klesá vykopaný tesný 
kanál, ktorý po 30. metroch ústi do priestoru s 
rozmermi 6 × 3 m, pri priemernej výške 3 metre. 
Odtiaľto na sever vybieha tesná plazivka, kto-
rá je zakončená polosifónom, ktorý v suchom 
období vysychá. Za polosifónom sa chodba 
rozširuje a ústi do rozmernej chodby. Tu sa 10 
metrov za polosifónom nachádza jazero 15 m 
dlhé, 6 m široké s hĺbkou od 2 do 5 m. Z vý-
chodného brehu jazera stúpa rútená chodba so 
smerom na severovýchod, kde je po 18. metroch 
ukončená závalom. Za severným cípom jazera 
sa nachádza dómovitý priestor s kvapľovým le-
síkom o rozmeroch 20x9 m, pri priemernej výš-

ke 6 m. Pri zvýšenom stave vody, 
vyteká zo severného cípu jazera 
potôčik, ktorý sa tratí medzi bal-
vanmi v kvapľovom lesíku. Pome-
dzi skalné bloky sa tu dá zostúpiť 
do trojmetrovej hĺbky. Severne od 
kvapľového lesíka sa nachádza 
šikmý sutinový svah, ktorý má 
na severozápade tesný prechod 
do ďalších častí jaskyne. 6 m za 
touto úžinou sa nachádza rútivá 
sieň s rozmermi 6 × 12 m pri prie-
mernej výške 8 m. Z nej na východ 
smeruje strmo stúpajúca odboč-
ka, ktorá po 12 m končí závalom. 
Za zmienku stojí malý otvor pod 
m.b. 26, odkiaľ vanie v zimnom 
období citeľný prievan. Zo seve-
rozápadného cípu sienky klesá 
pomerne tesná chodba, ktorá po 
12 m ústi do menšieho priestoru 
s rozmermi 9 × 6 m, s priemernou 
výškou 4 m. Ďalšie pokračovanie 
je tu prehradené závalom.

Z hľadiska prúdenia vzduchu 
môžeme jaskyňu zaradiť k dyna-
mickému typu. V zimnom období 
z vchodu vystupuje teplý vzduch 
z ktorého sa podchladením uvoľ-
ňuje voda, ktorá sa usádza vo 
forme inoväte na brale nad jasky-
ňou. V letnom období je prúde-
nie opačné, jaskyňa nasáva teplý 
vzduch. Prievan je citeľný v celej 
jaskyni, najmä v jej úzkych čas-
tiach. Avšak určiť miesto kde sa 

stráca, alebo odkiaľ vystupuje je problematické. 
Je to niekde v okolí m.b. 30-32.

Kvapľová výzdoba v jaskyni je bohatá. Okrem 
mohutných sintrových nátekov severozápadne 
od jazera a pagodovitých stalagmitov v kvapľo-
vom lesíku sa tu vyskytuje aj plastický sinter. Je 
to najmä v okolí m.b. 12-13 a 15-16.

V jaskyni sme pozorovali aj niekoľko zimujú-
cich netopierov.

Náčrt genézy

Stará Poľana je riečna jaskyňa, ktorú vytvorila 
ponorná Štiavnica. Väčšina priestorov je vytvo-
rená na poruche so smerom 150–330°. Vstupné 
časti jaskyne po m.b. 15 predstavujú senilný fre-

Kvapľový lesík v jaskyni Stará Poľana;
zľava: S. Šrol, P. Droppa, O. Horák Foto: S. Šrol 
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atický kanál zanesený najmä ostro-
hrannou sutinou. Šikmé chodby vy-
stupujúce od m.b. 17 a 27 na východ 
predstavujú staré ponory Štiavnice. 
Celá jaskyňa je poznačená rútením 
a tvorbou sintrovej výzdoby, čím sa 
do značnej miery pozmenil pôvod-
ný charakter chodieb.

Záver

Stará Poľana je zaujímavá jas-
kyňa Jánskej doliny s možnosťou 
ďalšieho pokračovania. Silné prie-
vany v Ľadovej diere a v sondách 
nachádzajúcich sa v blízkosti cesty 
priamo pod Starou Poľanou dávajú 
možnosť na ich prepojenie. Výrazné 
možnosti sa však črtajú v severnej 
časti jaskyne kde je možné pokračo-
vanie v smere na jaskyne Zlomiská 
a Medvedia.

Literatúra a pramene:

BENICKÝ, V., 1958: Výsledky výsku-
mov vo Svätojánskej doline. Slo-
venský kras 1, Martin, 108–109

DROPPA, A., 1972: Krasové javy 
Jánskej doliny na severnej strane 
Nízkych Tatier. Československý 
kras, 21, Praha, 73–96.

REVAJ, P., 1952, 1953: Hlásenia vý-
skumnej skupiny jaskýň, archív 
SMOPaJ v L. Mikuláši.
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Dne 4. 12. 92 byla Geografickým ústavem 
Československé Akademie Věd předána Nová 
Amatérská jeskyně do správy ČSS a Správě 
CHKO Moravský kras.

Dřívější praktická nemožnost jakéhokoliv vý-
zkumu či pohybu amatérů v této lokalitě vzbu-
dila počáteční obrovský zájem mnoha základ-
ních organizací. Ze strany ČSS byl proto zvolen 
koordinátor výzkumů. Tím se stala Plánivská 

skupina. Po počáteční poznávací euforii se za-
čali systematickému výzkumu věnovat členové 
pouze tří organizací a to: Plánivské, Pustého 
žlebu a skupiny Topas.

Amatérská jeskyně je vytvořena dvěma toky: 
Sloupským potokem a Bílou vodou. Tyto se sté-
kají v nižších úrovních pravděpodobně v oblasti 
Bludiště M. Šlechty a pokračují dál již jako říčka 
Punkva přes Macochu do vývěru v Pustém žlebu.

Dva roky práce  
Amatérů v Amatérce

Marek Audy
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Plánivská skupina se od počátku věnovala 
průzkumu komínů. Tuto práci prováděla syste-
maticky a to od přítokového sifonu Bílé vody 
dále po proudu. V mnoha menších či několik 
desítek vysokých komínů však nezaznamena-
la vážnější úspěch. Až v dómu U Homole, což 
je defakto fosilní soutok Sloupského potoka 
a Bílé vody, se plánivákům podařilo objevit ve 
výšce cca 40 m čtvrt kilometru chodeb pěkně 
zdobeného horního patra, které nyní nese ná-
zev Půlměsíční komín.

Pustožlebská skupina a skupina Topas zahá-
jila od počátku velmi úzkou spolupráci. Hned 
od prvních exkurzí, především kvůli vhodným 

hydrologickým podmínkám, byla ve středu zá-
jmu speleologicky téměř neprobádaná Sloup-
ská větev.

Toto období lze přirovnat návštěvou do 
jeskyňářského ráje. Každý víkend jsme prolé-
zali desítky metrů nových chodeb. Patří sem 
chodby Za vodopádem, v Žížalovém dómu, U 
splasklého člunu a dóm Trychtýřů. Nedoko-
nalost stávajících map a potřeba dokumentace 
nových objevů byla přímo akutní. Vedle kla-
sických metod měření nových odboček přímo 
objeviteli, se zformovala speciální měřičská 
skupina. Ta s pomocí totální stanice Nikon 
D-50 a optoelektronického dálkoměru, zahá-

Alabastr – „Chodba zvonících zvonečků“ (Nová amatérská jeskyně)
Foto: M. Audy
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jila revizi hlavního polygonu Sloupské větve. 
Výsledky jsou zpracovávány počítačem, čímž 
odpadá lidský faktor při odčítání, zapisová-
ní a vynášení. Zobrazený polygon je možné 
doma okamžitě prohlížet spolu s povrcho-
vou mapou a dle potřeby vykreslit ve zvole-
ném měřítku plotrem. Průzkum i dokumen-
taci Sloupské větve ztěžuje zaplavování pěti 
jezer na jejím počátku. Poněvadž především  
z tzv. Druhého jezera neexistuje žádný přiroze-
ný odtok je přístup obvykle až do pozdního léta 
znemožněn. V těchto hydrologicky nevhod-
ných obdobích jsme se věnovali dokumentaci 
jižní části Bludiště M. Šlechty a zdolávání ko-
mínů ve snadněji přístupných částech jeskyně.

Největším úspěchem za dobu našeho pů-
sobení v Nové Amatérské jeskyni se stal bez 
pochyby objev horního patra v Jižní části Blu-
diště Milana Šlechty. Vstupní jícen vysokého 
komínu jistě nadchl každého badatele, který 
pod ním stál. Ale právě odlehlost tohoto mís-
ta zapříčinila velmi nízkou návštěvnost a chuť 
k další práci. Až po vykreslení mapy byl tento 
komín vytipován jako nejnadějnější v celém 

Bludišti. Po jeho zdolání nám byl s Honzou 
Sirotkem odměnou objev půl kilometru cho-
deb s překrásnou sněhově bílou výzdobou. 
Právě podle ní bylo toto horní patro nazváno 
Alabastr. K sintrovým formacím nacházejícím 
se v Alabastru patří brčka dlouhá 215 cm, vej-
covité perly dosahující velikosti 3 cm, zkame-
nělé zemní pyramidy a unikátní excentritická 
výzdoba. Ta se pak nachází na více místech 
Alabastru. Největší hustota byla však naleze-
na ve vertikální puklině pod komínem „Hebké 
sintry“ a to v ploše téměř 25 m². Tato pukli-
na byla nazvána podle excentritické výzdoby  
a také pomůcky s jejíž pomocí byla zdolává-
na – „Hex“. Pokřivené průhledné „traviny“ tu 
dosahují délky až 250 mm avšak někdy při 
tloušťce pouhého 1,5 mm.

Právě tato unikátní výzdoba získala Alabast-
ru popularitu, takže byl na letošním Speleofóru 
vyhlášen předsednictvem ČSS jako objev roku 
1994.

Všichni ale doufáme, že objev Alabastru zda-
leka nebyl posledním překvapením Nové Ama-
térské jeskyně.
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Hlavným stavebným prvkom krasového úze-
mia je stredný čiastkový chočský príkrov, v kto-
rom podliehajú krasovateniu gutensteinské, re-
ifingské a dachsteinské vápence a dolomity. Na 
ňom leží vrchný chočský čiastkový príkov, ktorý 
má súhlasné súvrstvie s predchádzajúcim (Biely, 
A. – Kuliman, E. in Kullman, E., 1984). V oboch 
štruktúrach vystupujú nepriepustné lunzské 
vrstvy. Chočské čiastkové príkrovy sú práve v 
oblasti Hornej Lehoty prekryté mocným sú-
vrstvím vajskovských zlepencov s maximálnou 
hrúbkou 313 m (Biely, A. – Samuel, O., 1982). 
Vajskovské červené zlepence sú karbonatické a 
zaberajú plochu asi 10 km². Pozostávajú z rôzne 
veľkých málo opracovaných a neopracovaných 
valúnov triasových vápencov a dolomitov, len 
zriedkavo sa vyskytujú andezity a pieskovce Pu-
lec, M. in Biely, A. – Samuel, O., 1982). Vajskov-
ské zlepence majú priepustnosť dobrú až veľmi 
dobrú, prevažne puklinovú (Kullman, E., 1984). 
Uvedené vlastnosti, ako i rozpustnosť karbona-
tickej zložky zlepencov spôsobujú vznik kraso-
vých a fluviokrasových javov, zvlášť keď povrch 
zlepencov bol zrezaný na plošinu a má len mier-
ne členitý reliéf.

Kras Vajskovského potoka. Vajskovský potok 
pri vyústení z kryštalinika Nízkych Tatier vytvá-
ra po oboch stranách terasový systém s dobre 
rozlíšiteľnou eróznou terasou a akumulačnou 
pokrývkou (Jakál, J., 1990). A práve tu začal 
povrchový prieskum tohto krasového územia, 
ktorému sa venovali a venujú niektorí členovia 
našej breznianskej OS. Prieskumu, ktorý bol v 
lete 1986, sa zúčastnili Peter Prochádzka, Ru-
dolf Prochádzka a Drahoslav Csala. Pri jednom 
z pravých prítokov Vajskovského potoka na pra-
vej strane svahu riečiska vo výške 0,5 m objavil 
Peter Prochádzka dieru o veľkosti hlavy člove-
ka so silným prievanom smerom von. Prievan 
bol taký silný, že 1 m od diery kývalo konármi 
na kríku. Diera bola z väčšej časti zasypaná hli-

nou zo svahu. Po odhrabaní tejto hliny sa diera 
zväčšila natoľko, že sa dalo do pol tela do nej 
vtiahnuť a bolo počuť hukot podzemnej vody. 
Avšak ďalej sa postupovať nedalo pre úzkosť 
pukliny. Na ďalšej akcii 24. 8. 1986 sa Martino-
vi Maťášovi a Drahoslavovi Csalovi po rozšíre-
ní pukliny podarilo preniknúť dnu. Hneď pod 
vchodom bol dvojmetrový skalný stupeň, po 
zídení ktorého sme sa ocitli v malom dómiku, 
ktorý sme nazvali „Prepadlý dóm“. Dno tvorí 
sutinový kužeľ, cez ktorý preteká aktívny pod-
zemný tok s priemernou hĺbkou 20 cm, ako sme 
neskoršie meraním zistili. Tento aktívny tok 
vymodeloval chodbu o dĺžke 75 m, ktorá vlast-
ne tvorí celú jaskyňu. Postupovali sme v smere 
tohto toku. Strop chodby čím ďalej viac klesal 
a tak sme museli ísť po kľačiačky, len niekde sa 
dalo postaviť. Ku koncu, na mieste ktoré sme 
nazvali „Meander prekvapenia“, strop klesol až 
20 cm nad hladinu a tak mi nič iné neostávalo, 
len si ľahnúť do vody a podliezť to. Na druhej 
strane sa dalo postaviť, no podzemný tok sa 
strácal v sifóne. Túto jaskyňu sme nazvali „Rieč-
na jaskyňa“ a zamerať sme ju boli 30.8.1986. Za-
ujímavé je, že chodba jaskyne aj s podzemným 
tokom tečie presne pod povrchovým tokom. V 
roku 1993 pri jednom povrchovom prieskume 
v jarnom období sme išli od ústia tohto potoka 
(ako sa vlieva do Vajskovského potoka) a bolo 
nám čudné, že je riečisko suché. V jarnom ob-
dobí, keď sa topí sneh na hrebeňoch Nízkych 
Tatier, tak vody vždy pretekala po celej dĺžke 
riečiska. Zo začiatku sme si mysleli, že niekto 
odrazil potok do Riečnej jaskyne, ako sa to už 
predtým stalo. No keď sme prišli ku vchodu tak 
po vode ani stopy. Išli sme ďalej a asi 10 m po-
vyše sa celý potok prepadával do podzemia. Už 
predtým sme mali v pláne asi v tých miestach 
začať kopať, lebo sme predpokladali, že chodba 
jaskyne ide tade. Takto nám to potok zjedno-
dušil.

Hornolehotský kras 
a jeho niektoré už známe krasové javy

Drahoslav Csala
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O ďalšom prieskume v tejto krasovej 
oblasti Vás budem informovať na strán-
kach Spravodaja neskôr.
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Pod termínom vykopaná jaskyňa budeme ro-
zumieť jaskyňu pôvodne úplne, alebo takmer 
úplne vyplnenú sedimentami tak, že sa do nej 
nedalo vliezť a až činnosťou jaskyniarov sa stala 
prieleznou v dĺžke, pokiaľ neprestali pracovať. 
Vykopané jaskyne sú doménou skupín bádajú-
cich v území už podrobne prechodenom, kde 
nehrozí náhodný objav, alebo sa nachádzajú v 
blízkosti bydliska starších jaskyniarov, ktorým 
sa neoplatí ísť na vzdialené, perspektívnejšie lo-
kality.

Borinský kras je oblasť, kde evidujeme ako 
jaskyne už aj diery nad dva metre dĺžky, a tak 
niet divu, že tu máme aj vykopané jaskyne. V 
súčasnosti do tejto kategórie zaraďujeme štyri 
objekty a ďalší vývoj ukáže, či k nim ešte nejaké 
pribudnú, alebo naopak, či sa po objave voľných 
priestorov nestanú z nich normálne jaskyne.

Jaskyňa Viktória

Počas prvotných, viac-menej chaotických po-
kusov otvárania zavalenej priepasti na lokalite 
Majkove ponory sa viacerí členovia venovali re-
kognoskácii okolia a tak im nemohol uniknúť 
otvor pod neďalekou skalou, takmer úplne vy-

plnený lístím. Ešte niekedy na jar 1983 sme ho-
dili rýchly pokus o prienik, ale po vyčistení od 
lístia bolo výsledkom len natlačenie sa po plecia 
do takmer kolmej zahlinenej diery. Pri doluhla-
vovej prehliadke nebolo badať žiadne rozšírenie, 
naopak napadaná hlina dieru celkom vypĺňala, 
a preto sa tu prieskum zastavil. Návrat na lo-
kalitu nastal po príchode aktívnej časti členskej 
základne z vojenskej služby v apríli 1987, keď 
počas jednej nevýraznej akcie vo Vlčích jamách 
sa trojica P. Čarný, P. Magdolen a R. Nevařil 
rozhodla dištancovať od zvyšnej výletníckej 
partie a nenápadne sa vytratila k spomínané-
mu zaujímavému otvoru. Slávnostný výkop po 
dúšku pálenky nastal 26. 4. 1987 o 13.00 a práce 
rýchlo napredovali. V ten istý deň sa rozhodlo 
aj o názve, ktorým bolo mienené vyjadriť veľkú 
perspektívu tejto najvyššie položenej lokality 
Borinského krasu, ako aj našu túžbu po úspe-
chu. Činnosť tu pokračovala každý ďalší týždeň 
v prísnom utajení pred inými členmi skupiny,  
a tak pod rôznymi zámienkami, ako že už treba 
ísť na pivo, trojica bádateľov predčasne opúšťa-
la ostatných členov na bežnej akcii, aby mohla 
do hlbokej noci kopať v jaskyni Viktória. Avšak 

Vykopané jaskyne  
Borinského krasu

Peter Magdolen
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počiatočný elán sa postupne vytrácal a keď sme 
v polovici júna narazili na zúženie, stratil sa 
úplne, navyše keď bolo treba nakopaný mate-
riál ťahať na pekáči v úzkej meandrujúcej pla-
zivke už takmer desať metrov, potom prekladať 
do vedra a tak vyťahovať na povrch.

Jaskyňa Viktória sa nachádza v severovýchod-
nom svahu masívu Okopanec v nadmorskej výške 
466 m, cca 40 m povyše jaskyne Stará garda, pod 
3 m vysokým radom skál. Vstup je založený na 
kolmej pukline smeru S-J, z ktorej v hĺbke 1,5 m  
vybieha v smere na východ kruhovitá erózna 
chodba prudko klesajúca do rozšírenia v hĺbke 
4 m. Ďalšie pokračovanie je prakticky horizon-
tálne a tvorí ho plazivka konštantného, mier-
ne eliptického profilu až po koncové zúženie 
pri bode 7. Pri bode 4 vybieha strmo stúpajúca 
plazivka, ktorá končí po 4 m v neprieleznom 
komíne. Pred kopáčskymi prácami boli opísané 
chodby na 75 až 100 % vyplnené hlinou, v ktorej 
sa nachádzali kosti malých recentných stavov-
cov. Ďalšie pokračovanie je za bodom 7, kde je 
vidieť relatívne širšiu chodbu zatáčajúcu dopra-
va. Zúženie je už odstránené, ale chýba pôvodná 
zanietenosť, ktorá by tu pomohla zhromaždiť 
potrebný počet ľudí a odtransportovať prekáža-
júce sedimenty a drvinu von z jaskyne. Takto 

je jaskyňa vykopaná a zameraná v dĺžke 15,6 m  
a dosahuje hĺbku 4,6 m.

Jaskyňa Troch vchodov

Jeden z trojice viktoriánskych bádateľov mal 
svojho času nejasné reči o perspektívnej die-
re kdesi pri Veľkom závrte. Samozrejme, že si 
zvyšní dvaja raz vystriehli jeho neprítomnosť a 
dieru vypátrali. Nebolo treba veľa času, aby ju 
vzápätí rozšírili do prielezna a dostali sa ňou  
3 m do masívu. Na ďalšej akcii však prieskumná 
dvojica bola vypátraná ďalšími jaskyniarmi 
a práce tu prestali mať utajený charakter. Od 
prvej spoločnej akcie dňa 27. 1. 1990 sa tu pra-
covalo celú zimu až do konca marca, kedy rastú-
ci pesimizmus a zlá kvalitu vzduchu na konci 
dosiahli kritický stupeň a viac sem už kopať ne-
prišiel žiadny nadšenec. Výplň tvorilo spočiatku 
natlačené lístie, čo vyvolalo naivnú hypotézu, že 
ho sem navial mohutný prievan, avšak neskor-
šia hlina a vzápätí ílovitý sediment nás vyviedol 
z omylu. O objeme výkopových prác svedčí fakt, 
že v jednej chodbe, pôvodne úplne vyplnenej 
lístím a hlinou, neskôr členka skupiny Irena P. 
dokonca tancovala kankán (poležiačky).

Jaskyňa Troch vchodov sa nachádza v pra-
vom príkrom skalnatom svahu nad ostrou 

Vstup do jaskyne Viktória  Foto: P. Magdolen
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zákrutou asfaltovej cesty Borinka – Košariská 
asi 200 m za kameňolomom. Jaskyňa má tri 
vchody, ale len jeden je prekopaný do prielez-
na a jeho nadmorská výška je 401m. Hneď za 
vchodom sa priestor rozširuje do nevýraznej 
sienky, z ktorej vybieha niekoľko plaziviek. 
Postup do masívu vedie v smere na J, klesajú-
ca plazivka sa po 5 m zatáča doľava a ďalej už 
neklesá. Ílovitá výplň v jej koncovej časti pri 
bode 8 nechávala pred vykopaním vzducho-
vú medzeru 20 cm, avšak v úplnom závere sa 
takmer dotýkala stropu, čo bolo tiež jedným z 
dôvodov ukončenia činnosti. Zo vstupnej sien-
ky stúpa na V ďalšia plazivka a končí po 6m 
závalom komunikujúcim s malou prepadlinou 

na povrchu (tretí vchod). Z uvedených chodieb 
vybiehajú bočné chodbičky na hranici prielez-
nosti, čím vytvárajú akési torzo labyrintu, čo 
spolu s eróznymi tvarmi na stenách a kruhový-
mi profilmi nepochybne svedčí o riečnom pô-
vode jaskyne, hoci vstupné časti sú poznačené 
mrazovým zvetrávaním. Jaskyňa predstavuje 
zvyšok rozsiahlejšej fosílnej jaskyne, no práce 
na jej ďalšej prolongácii sa nateraz vytratili z 
plánov činnosti bratislavskej skupiny a tak jej 
ostáva dĺžka 25,7 m a denivelácia 3,6 m.

Sovia jaskyňa

Malý otvor v skalnej stene napravo za Borin-
ským kameňolomom je v období bez vegetácie 
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vidno z cesty a niet divu, že zaujal aj jaskynia-
rov. Pretože je vo výške 3 m, na jeho prieskum v 
r. 1985 bolo treba určitú lezeckú zručnosť (reb-
rík nebol nablízku). Po konštatovaní užšej rú-
rovitej chodby dlhej 2,5 m sa záujem o lokalitu 
stratil. Jeden pokus tu ešte padol v zime 1987, 
kedy dvojica P. Magdolen a R. Nevařil jaskyňu 
kompletne vyčistila od lístia a zdochnutej sovy 
a začala kopať na konci, ale namáhavé ťaženie 
premrznutých sedimentov rýchlo ukončili. Jas-
kyňu sme potom v lete zamerali (dĺžka 3,1 m) a 
odložili ad acta. V lete 1990 prišiel do bratislav-
skej skupiny nový záujemca o jaskyniarčenie a 
pri nazáväznom pohovore sa priznal, že má už 
vytipovanú lokalitu. Po zistení, že sa jedná o So-
viu jaskyňu nemal nik námietky, a tak sa stala 

jeho pracoviskom. O. Trávnik tu spolu s troma 
synmi v priebehu jesene a zimy vyčistil chodbu 
od hlinitej výplne v dĺžke 15 m klasickou tech-
nológiou. Práce prerušila jarná vlhkosť, keď sa 
vo vstupe utvorila riadna kaluž a ťažené sedi-
menty sa začali lepiť na náradie. Obnovili sa až 
na jeseň 1991, kedy jaskyňa trocha vyschla. Na-
máhavá činnosť tu bola po niekoľkých akciách 
ukončená. Vysušeniu jaskyne nepomohlo ani 
odstránenie prahu vo vstupe, čím sa nenávratne 
vypustila kaluž.

Jaskyňu tvorí jediná rúrovitá chodba pozvoľ-
na stúpajúca po bod 4. Nasleduje 1m vysoký 
stupeň, ktorý vzápätí klesá na predchádzajúcu 
úroveň a chodba ďalej pokračuje v pôvodnom 
sklone, no smer sa pomaly mení z S na SZ. Zau-
jímavosťou sú korene vo výplni na konci, preto-
že hrúbka nadložia tu dosahuje 15 m. Táto 21,0 
m dlhá jaskyňa s deniveláciou 3,0 m určite po-
kračuje ďalej, ale okrem spomenutých ťažkos-
tí sa pridružuje aj nedostatok kyslíka, čo zistil 
merač pri vŕtaní koncového nitu.

Hadia jaskyňa

Po nezdare v Sovej jaskyni sa prieskumné 
družstvo O. Trávnika venovalo povrchovej pre-
hliadke krasu a v teréne nad jaskyňou Troch 
vchodov zaregistrovali hada, ktorý zmizol v die-
re. Rozširovaním hadej diery bol zistený profil 
zvislej priepastičky a po niekoľkých akciách v 
lete 1992 sa dostali na skalné dno v hĺbke 2,5 
m. Ďalší postup bol v smere na S, kde vykopali 
ďalších 6m. Chodba v opačnom smere vyúsťuje 
na povrch a v rámci zvyšovania metráže bola aj 
táto vyčistená na prelezenie. Práce na tejto loka-
lite sporadicky pokračujú aj v súčasnosti, ide to 
však ťažko, pretože ílovitá výplň je mimoriadne 
tvrdá a na jej rozrušovanie v úzkom priestore je 
vhodná akurát stará sekera. Lokalizáciu jaskyne 
nechceli prieskumníci dlho prezradiť, ale v tak 
prechodenom krase, ako je Borinský sa nič nedá 
ukryť.

K jaskyni sa dá dostať zo štátnej cesty Borin-
ka – Košariská, keď sa v ostrej zákrute za kame-
ňolomom odbočí do úzkeho údolia s vodným 
tokom (v trampskej terminológii Údolie smrti). 
Po 70 m hore údolím treba odbočiť doľava do 
strmého svahu ku skalným útvarom, kde je pri-
rodzený vchod. Jaskyňu predstavuje riečna, me-
andrujúca, zväčša horizontálna chodba. Ústie 
na povrch vo vzdialenosti 4 m od vchodu, čo 
je objavný vstup, vzniklo druhotne prepadnu-
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Dňa 27. 5. 1995 uplynulo desať rokov od za-
kladajúcej schôdze našej handlovskej skupiny. 
Organizátormi tejto iniciatívy boli členovia Ob-
lastných skupín Demänovská dolina a Uhrovec, 
Ing. Martin Lutonský a Pavol Pavlis. Títo čle-
novia sústredili okolo seba nových záujemcov o 
speleologický prieskum okolia Handlovej. Pred-
sedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti 
prerokovalo našu žiadosť o založenie skupiny a 
dňom 26.4.1985 zriadilo oblastnú skupinu č.35 
Handlová na krasovom území časti pohoria 
Žiar a Handlovskej kotliny. Týmto dňom ofici-
álne oslavujeme založenie našej skupiny.

Okolie Handlovej sa javí na prvý pohľad 
ako jaskyniarsky nezaujímavé, pretože ho tvo-

ria vulkanické pohoria Vtáčnik a Kremnické 
vrchy. Avšak juhovýchodná časť pohoria Žiar, 
na styku s Kremnickými vrchmi, na hranici 
okresov Martin a Prievidza je tvorená vápenca-
mi a dolomitmi. Krasové územie sa nachádza 
medzi sídlami Handlová, Ráztočno a Sklenné. 
Má malý plošný rozsah, do 20 km² s mocnos-
ťou vápencov do 250 – 300m. Sú tu zastúpe-
né jaskyne, priepasti, vyvieračky, krasové jamy, 
suché údolia so sezónnymi tokmi a ponormi. 
Krasová oblasť Skleniansky kras má charakter 
planiny. V tesnom susedstve nášho krasové-
ho územia sú vulkanické pohoria Vtáčnik a 
Kremnické vrchy, kde sa nachádzajú pseudo-
krasové jaskyne.

tím stropu a navyše bolo pri objavných prácach 
značne rozšírené. V koncových častiach pri bode 
6 jaskyňa začína prudšie klesať a mení smer na 
V. Údaj o dĺžke a denivelácii: 13,3 m, resp 3,2 
m zodpovedajú stavu z marca 1993, kedy bola 
jaskyňa zameraná a pevne dúfame, že nezostane 

posledná v rebríčku vykopaných jaskýň Borin-
ského krasu.

Šancu priradiť sa k vyššie uvedeným jasky-
niam majú ešte lokality Študentova diera a La-
jova puklina, chce to však aspoň po pár akcií. 
Nuž, možno prídu noví nadšenci...

Desať rokov činnosti Oblastnej skupiny  
Slovenskej speleologickej spoločnosti Handlová

Peter Strečanský
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Počas desaťročnej činnosti sa v skupine vy-
striedalo do 30 ľudí. Z tých najskalnejších sa vy-
tvorilo jadro skupiny. Od zakladajúcej členskej 
schôdze sa stav podstatne zmenil. Z 11 členov 
sa aktívne zapájala do činnosti iba polovica. 
V rokoch 1986 – 1993 rozšírili naše rady ďalší 
noví záujemcovia. Pre pracovné, ale aj osobné 
dôvody niektorí členovia skončili s činnosťou. 
Člen Štefan Szekelvölgyi s veľkým zmyslom pre 
zábavu a humor tragicky zahynul.

Naša činnosť je zameraná hlavne na výskum 
krasovej oblasti pohoria Žiar a sčasti aj vulka-
nického pásma Vtáčnik a Kremnické vrchy. Vy-
užívanie informácií o jaskyniach od miestneho 
obyvateľstva sa stalo základnou metódou našej 
práce. Tieto informácie sme ihneď preverovali v 
teréne. Na základe týchto údajov v úvode svojej 
činnosti evidujeme 11 jaskýň, z toho 1 priepasť, 
1 krasovú vyvieračku a skupinu krasových jám. 
Niektoré jaskyne nami evidované sú miestnym 
ľuďom dobre známe a často navštevované. Jas-
kynná výzdoba v lokalitách v časoch našej prvej 
návštevy bola zväčša zničená.

Prieskumné akcie začíname o 6.30 hodine 
odchodom vlaku z Handlovej na zastávku Re-
mata. Zo železničnej zastávky sa rozchádzajú 
lesné cesty. Prvou cestou odbočením doprava 
popod lanovkový vlek prídeme ku skalnej stene 
s pomenovaním Čertova skala. Tu objavil Milan 
Reichmann na základe upozornenia miestnych 
obyvateľov jaskyňu Mŕtva líška. Jaskyňa sa na-
chádza nad rematskou cestou v portáli skalnej 
steny. Postupným prekopávaním úzkeho vcho-
du a spodnej časti dómiku sme postúpili cca 8 
m. Pôvodný objav mal dĺžku 10 m s ukončením 
v dómiku skoro celkom vyplnenom hlinou. 
Sonda končí pri skalnej stene porušenej úzkou 
puklinou tiahnucou sa do masívu smerom dole. 
Obe vetvy jaskyne po zameraní dosahujú 18 m.

O niečo vyššie nad Čertovou skalou je situ-
ovaný jaskynný portál s pomenovaním Volova 
Papuľa. Pri sondovacích prácach na tejto lo-
kalite bol zistený slabý prievan a rozširovaním 
vstupného otvoru sme postúpili o 3m.

Vracajúc sa cestou späť odbočíme na druhú 
lesnú cestu, ktorá pokračuje ponad rematský 
tunel a pokračujúc ďalej prídeme k potoku. V 
ňom je sústredená skupina ponorov. Pred že-
lezničným viaduktom odbočíme na asfaltovú 
cestu vedúcu do Rematy. Touto cestou prídeme 
k studničke, ktorá sa nachádza po pravej stra-
ne. Vo svahu nad ňou je portál skalnej steny a v 

ňom je portál jaskyne Volova (riť). Je to jasky-
ňa výtoková s aktívnym tokom. Pri sondovacích 
prácach znižovaním dna sme prenikli 7m proti 
toku. Priestory sú silne zablatené a ďalšiemu 
prieniku bráni sifón. Práce boli prerušené pre 
nemožnosť zabezpečiť nekalenie vody vyteka-
júcej z jaskyne, ktorá je používaná v miestnej 
horárni.

Pokračujúc touto cestou ďalej, prejdeme Re-
matou, pri chate Poniklec odbočíme na asfal-
tovú cestu vedúcu opäť na železničnú zastávku 
Remata. Po ľavej strane rematskej cesty je situ-
ovaný Veľký vrch. Povrchovým prieskumom v 
zimných mesiacoch sme objavili v južnom sva-
hu masívu Jaskyňu strateného noža. Jej dĺžka 
bola odhadnutá na cca 3,5 – 4m. Jaskynná výplň 
je vo forme malých brčiek a hráškovej snehobie-
lej výzdoby.

Na tretiu lesnú cestu vedúcu na planinu Rov-
ne (miestny názov Ráztočenské lazy) až do obce 
Sklenné, sa dostaneme prechodom cez železnič-
ný viadukt. Pri vodárni sa nachádza Sklenársky 
tunel. V ňom už v minulosti pri razení tunely 
bola objavená krasová diera, ktorú sme pome-
novali Jaskyňa nad tunelom.

Na planine popri ceste po pravej strane sa na-
chádzajú krasové jamy, čiže závrty. S nádejou 
objavenia väčších podzemných priestorov pod 
planinou, objavili členovia Milan Reichman, 
Ing. Ladislav Janecký a Vladimír Rudzan začiat-
kom roka 1988 prepadnuté dno krasovej jamy, 
z ktorej prúdil smerom von intenzívny prievan. 
Preto hlavné ťažisko prác sme preniesli na kra-
sovú jamu s pracovným označením Závrt č.3 
alebo Jaskyňa Trojka. V závrte bola vykopaná 9 
m hlboká šachta, ktorú sme hĺbili v ílovitej hli-
ne a následne vystužovali drevom. Táto šachta 
sa začiatkom roka 1990 po neustálych dažďoch 
a tlakmi horniny zrútila. Podnet tomu dala aj 
neúčasť členov na akciách a záujem o jej rýchle 
zaistenie. Práce na obnove šachty začali koncom 
roka 1990 pod vedením Rudzana, ktorý mal zá-
ujem o obnovenie šachty. Po prekopaní závalu 
sme znova prešli do voľných priestorov závrtu, 
ktoré boli objavené v dňoch 3. a 4.12.1988 v 
dĺžke 50m až po Hubertov dóm o rozmeroch 
5 × 8m. Ďalšie pokračovanie bolo v Huberto-
vom dóme pod závalom. Rozširovaním úzkych 
priestorov sme v dňoch 5. a 6.10.1991 prenik-
li vrchnou časťou Úžiny do nových priestorov. 
Po prvom návštevníkovi a objaviteľovi Ferovi 
sme pomenovali najväčší dóm Feriho hrôza. 
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Nakopené a do seba zaklinené balvany, vyzera-
júce akoby mali každú chvíľu spadnúť, dávajú 
oprávnenie na takýto názov. Jaskyňa má cha-
rakter úzkych a nízkych chodieb až do súčasnej 
„čelby“. Zameraním sa celková dĺžka ustálila 
na 130 m vrátane odbočiek. Intenzívny prievan 
svedčí o možnosti ďalších nových priestorov za 
zaplaveným a blatom zaneseným sifónom, cez 
ktorý sme zatiaľ neprenikli.

Pri chate, ktorá patrí Štátnom majetkom, ve-
die ďalšia lesná cesty cez planinu smerom na 
časť planiny s názvom Zábava. Popri ceste po 
ľavej strane je situovaná Jaskyňa na Lazoch. 
Na základe správ o farbiacom pokuse v jasky-
ni bola táto lokalita vybraná na sondovanie v 
začiatkoch tvorenia skupiny. Prekopávaním 
vstupnej chodby postúpili sme takmer o 4 m, 
pričom sa neustále nachádzali zvyšky po sta-
rých rebríkoch. Počas ďalších rokov sme na tej-
to lokalite prenikli do dĺžky 50 m. Práce v tejto 
jaskyni boli ukončené kvôli zlej dopravnej trase.

Povrchovým prieskumom sme objavili ďalšie 
jaskyne. V západnom svahu planiny blízko sed-
la s kótou Bôrová sa nachádza jaskyňa Jazvečia. 
Počas zimných akcií sme jaskyňu predĺžili na 12 
m.

V južnom svahu kóty Horeňova je situova-
ná jaskyňa Staronová. Pomenovanie dostala 
preto, že ju „objavili“ noví členovia skupiny so 
staršími. V tejto jaskyni boli zničené sintrové 
náteky.

Pokračujúc cestou ďalej prídeme na západnú 
stranu planiny. Vo svahu pod hranou planiny 
evidujeme jaskyňu Pod jedličkou, s celkovou 
dĺžkou 10m. Táto lokalita slúžila ako náhrad-
né pracovisko za Závrt č.3, v ktorom zavalilo 
vstupnú šachtu.

Zostupujúc od vyššie menovanej jaskyne sme-
rom do doliny a lesnou cestou na Ráztočno, vi-
díme po ľavej strane spodné bralá vrchu Bôrová. 
Tu je situovaná sústava jaskýň Cigánky I, II, III, 
ktoré boli miestnym obyvateľom dávnejšie zná-
me. Tieto jaskyne boli nami zdokumentované v 
prvých začiatkoch našej činnosti.

Na severozápadnej strane vrchu Bôrová je 
ďalšia jaskyňa – Májová. V jaskyni odstraňova-
ním sedimentu zo spodnej časti profilu chodby 
sme postúpili cca 5m.

Oproti vrchu Bôrová leží masív Hájskej skaly. 
V ňom evidujeme dve jaskyne. Prvou je Jasky-
ňa v Hájskej skale s dvoma vchodmi, na ktorú 
nás v začiatkoch činnosti skupiny upozornili 

miestni občania. Dosahuje celkovú dĺžku 25 m. 
V skalnej stene masívu pri jej úpätí sme objavili 
jaskyňu Lezecká. Je založená na pukline medzi 
dvoma skalnými blokmi. Jej dĺžka bola odhad-
nutá na cca 8 – 9 m.

Pred vstupom do obce Ráztočno prídeme k 
činnej vodárni a vľavo v kroví je občasný kraso-
vý prameň – Ráztočianska vyvieračka. Preko-
paním vstupného otvoru v suchom roku 1986 
tak, aby bol prístupný, boli vykonané meračsko 
– fotografické dokumentácie priestorov. V kon-
covom sifóne podnikli potápači Jozef Kucharo-
vič a Peter Ovádek speleopotápačský prieskum.

Asi 200 m nad Ráztočianskou vyvieračkou 
evidujeme malú krasovú dieru, ktorú sme po-
menovali Pľúca. Z tejto diery prúdi v zime 
teplý vzduch tak, že blízka cesta je v týchto 
miestach vždy bez snehu. Medzi staršími ľuď-
mi, ktorí budovali cestu, sa spomína, že v týchto 
miestach bola odkrytá diera do zeme a potom 
do nej navozili 40 áut štrku. Ako informácia je 
to veľmi zaujímavé, avšak nech tých áut tam 
bolo aj menej, nebudeme schopní to v najbližšej 
budúcnosti zistiť.

Z krasovej planiny Rovne lesnou cestou obí-
deme vrch Horeňovo, v ktorom sa nachádzajú 
len menšie krasové diery. Prechodom cez sedlo 
prídeme do vrcholových častí bočnej rázsochy 
Tepličiek. Táto oblasť bola známa miestnym 
obyvateľom už dávnejšie.

Na základe informácií od starších ľudí sme 
našli v severnom svahu Tepličiek jaskyňu ko-
reňovú. Jaskyňa dostala pomenovanie podľa 
výskytu živých koreňov bukov priamo v jaskyn-
nom priestore.

V tejto oblasti evidujeme Priepasť na Teplič-
kách. Vzhľadom na obtiažny vstup do priepasti 
sme v roku 1988 otvorili nový vchod cca 4 m 
nižšie, ktorým je vstup pohodlnejší. Prekopáva-
ním sutiny v spodnej časti priepasti sme postú-
pili 5 m. V polovici priestoru je prekrásny guľo-
vitý stalaktit, ktorý dostal pomenovanie Ruža. 
Celková dĺžka jaskyne dosahuje 18 m.

Asi o 100 m nižšie v tom istom svahu evi-
dujeme Jaskyňu na Tepličkách. Nízke, vodou 
modelované chodby sú na dne pokryté vrstvou 
humusu. Jaskyňa slúži za úkryt jazvecom a čias-
točne aj ako zimovisko netopierov.

O ďalších 100 m nižšie evidujeme Salamn-
drovú jaskyňu. Pomenovanie dostala podľa 
výskytu Salamandier škvrnitých. Má dĺžku do 
10 m.
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Juhovýchodne od Handlovej sa nachádza kra-
sová lokalita Pstruháre. V tejto oblasti sme ob-
javili lokalitu Líščia diera, na ktorej samostat-
ne pracoval Henrich Holein s kolegom. Celková 
dĺžka dosahuje 4m.

Na základe upozornení vykonali sme 
prieskum pseudokrasovej dutiny pomenovanej 
Gertrúda, ktorá sa nachádza južne od Handlo-
vej v pohorí Vtáčnik. Jaskyňa je situovaná tesne 
pod vrcholom kopca v tufobrekciách, v ktorom 
sa nachádza Východná šachta handlovských 
baní. Z jaskyne prúdi veľmi studený vzduch 
smerom von.

Naša skupina vo svojej činnosti nezaháľala. 
Časť členov sa zaslúžila o úspešné prirodzené 
spojenie Denänovskej jaskyne Slobody a jas-
kyne Mieru, keď Vianoce 1986 sme strávili v 
podzemí pri vystužovaní voľných priestorov v 
prekopávaní sondy medzi oboma jaskyňami. 
Dosiahnutím prirodzeného spojenia Demä-
novských jaskýň sa začalo hovoriť o najdlh-
šom jaskynnom systéme na Slovensku. To bola 
ďalšia príležitosť pre nás, jaskyniarov. Spoločne 
s oblastnou skupinou Demänovská dolina sme 
začali so zameriavaním Demänovských jaskýň. 
Hlavná ťarcha ležala na pleciach Dušana Dika, 
ktorého profesia predurčila za hlavného mera-
ča. Okrem neho nám pomáhali pracovníci Ban-
ských stavieb Prievidza. Na týchto akciách pri 
meračských prácach sa vystriedala skoro celá 
naša skupina. Niektorí naši členovia videli po 
prvýkrát tak veľké a nádherné priestory.

S cieľom poznávania krásy iných jaskýň sme 
nadväzovali kontakty s inými skupinami, pre 
výmenu skúseností na poli jaskyniarskej čin-
nosti.

Osvedčenou formou sa stali pracovné stretnu-
tia jaskyniarov v Sklenianskom krase, ktoré sme 
robili pravidelne každý rok. Na tieto stretnutia 

boli pozývaní aj jaskyniari z iných skupín.
V roku 1990 sa 4 členovia zúčastnili na Spele-

ofóre v Moravskom krase. S našim kamarátom 
a skúseným jaskyniarom Bohuslavom Koutec-
kým z Brna sme vykonali exkurziu do jaskýň Pi-
ková dáma s prechodom cez zaplavený sifón do 
jaskyne Spirálka. Jaskyne na povrchu sú od seba 
vzdialené cca 500 m, v podzemí trvá prechod 
5.5 hodiny. Jaskyňa bola pre nás veľmi náročná 
na prechod. Ak sme chceli vidieť krásu týchto 
jaskýň, bolo treba vynaložiť mnoho síl na zdo-
lanie prekážok v jaskyni.

Ďalšou jaskyňou v Moravskom krase, 
ktorú sme navštívili pri príležitosti konania 
Speleofóra v roku 1992 bola Plánivská jaskyňa. 
Táto bola iná. Úzke meandrovité priepasti 
nám dali riadne zabrať. Každý z nás mal plno 
zážitkov z exkurzií po týchto jaskyniach. Tiež 
plno zážitkov z konania Speleofóra, kde sa 
premietali diapozitívy dopĺňané prednáškami 
z rôznych jaskýň sveta, ale aj noviniek v 
jaskyniarskej činnosti.

Na úspešné zvládnutie úloh sme absolvova-
li rôzne odborné školenia, speleologické ško-
ly, jaskyniarske týždne, lezecké dni a iné akcie 
usporiadané Slovenskou speleologickou spo-
ločnosťou. Na týchto akciách sme zdokonaľo-
vali svoje vedomosti v teoretickej výuke a tiež v 
praktickom výcviku.

V tomto roku 1955, keď oslavujeme 10. výro-
čie založenia našej skupiny, želáme si prienik 
do väčšieho jaskynného systému pod krasovou 
planinou Rovne. Do ďalšieho desaťročia si želá-
me pokračovať v začatej činnosti výskumu Skle-
nianskeho krasu.

Veríme, že nás bude čakať veľa práce, ale aj 
zážitkov a dúfame, že aj nových objavov. Za do-
terajšie úspechy môžeme ďakovať celému ko-
lektívu.
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Úvod

Predkladaná správa podáva stručný prehľad 
o činnosti SSS za rok 1994. Samostatne je hod-
notená práca výboru a predsedníctva. Jednotlivé 
oblastné skupiny a kluby sú hodnotené podľa 
podkladov, ktoré zaslali na sekretariát SSS. Ďalej 
je uvedený prehľad o priebehu centrálnych akcií, 
o práci odborných komisií a edičnej činnosti.

Súčasťou správy je aj prehľad hospodárenia  
s finančnými prostriedkami SSS.

Činnosť výboru

Výbor SSS pracoval v tomto zložení:
Ing. Ján Tulis, predseda
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, podpredseda
Ing. Tomáš Ďurka, tajomník
Ing. Miroslav Košík, ekonóm
Oľga Miháľová, člen
Ing. Štefan Mlynárik, člen
Mgr. Ján Tencer, člen.

Výbor mal 4 riadne a jedno mimoriadne zasad-
nutie a zvolal jedno zasadnutie predsedníctva.

Výbor svoju činnosť zameral na organizač-
né a materiálne zaistenie centrálnych akcií, 
edičnej činnosti, prejednával niektoré otázky 
vzájomných vzťahov OS, koncepciu JZS a iné 
administratívno-organizačné otázky. Ukon-
čená bola inventúra majetku, ktorý členovia 
SSS používajú pri svojej činnosti. Bola podpí-
saná „Zmluva o prevode práva hospodárenia“ 
medzi Slovenským múzeom ochrany prírody 
a jaskyniarstva a SSS. Pripravoval rozpočet a 
vykonávací projekt. Zároveň spracovával zhod-
notenie vykonávacieho projektu za uplynulé 
obdobie.

Výbor predložil predsedníctvu na schválenie 
správu o činnosti, o hospodárení, rozpočet a 
plán pre budúci rok.

Sekretariát SSS udržiaval spojenie s organi-
začnými jednotkami, rozširoval informácie pre 
členskú základňu. Vyexpedoval pre členov štyri 
čísla Spravodaja SSS. Podieľal sa na organizá-
cii Speleomítingu ’94, lezeckých dní, jaskyniar-
skeho týždňa, mapovacieho kurzu. Pripravoval 
podklady pre jednanie výboru SSS a jednania s 
inými organizáciami a inštitúciami.

V roku 1994 sme evidovali 43 oblastných 
skupín a klubov, členský príspevok zaplatilo 
484 členov a 19 čakateľov bolo prijatých za čle-
nov SSS.

V uplynulom roku sa z OS Ružomberok od-
členila časť členov, ktorí založili Speleoclub 
Chočské vrchy a OS Zvolen zmenila svoj názov 
na Speleo-Detva.

Činnosť oblastných skupín a klubov
Speleoklub Banská Bystrica

V uplynulom roku pracovali v harmaneckom, 
starohorskom, tajovskom, ponickom a lehôt-
skom krase.

Prieskum priepasti Peklo (harmanecký kras) 
nepriniesol nové poznatky.

V jaskyni Na Košiari (starohorský kras) robili 
prieskum.

Ponický závrt prehĺbili o 2.5 m, v Trojitom zá-
vrte postúpili do hĺbky 10 m. Skúmali jaskyne: 
Líščia diera, Oravecká, Ponor 1. mája, Šálkov-
ská, Jazveca, Ponor v Dolnej Hôrke a Ponická 
jaskyňa.

Sondovali aj v Riečanskej jaskyni (tajovský 
kras) a zbierali kostrové pozostatky netopierov 
v Dedkovských dierach.

Správa o činnosti SSS za rok 1994

Ing. Ján Tulis
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V lehôtskom krase pri Ratajovej Pôlči čistili 
ponor. Pracovali aj v Malom závrte a Dvojitom 
závrte, kde postúpili do hĺbky 13 m. Zamerali 
jaskyňu Drienka a niekoľko závrtov.

Zamerali jaskyňu Štiavnička (pri Mýte pod 
Ďumbierom).

Zorganizovali spolu s OS Brezno X. ročník le-
zeckých dní, zúčastnili sa centrálnych akcií SSS.

Uskutočnili výstavu „25 rokov organizované-
ho jaskyniarstva v B. Bystrici“ a napísali niekoľ-
ko príspevkov do tlače.

Celkom uskutočnili 82 pracovných akcií.

Oblastná skupina Banská Štiavnica
V roku 1994 žiadne údaje o sebe neposlali.

Speleo Bratislava
Hlavným pracoviskom bol borinský kras a 

Úplaz vo V. Tatrách. Prieskum hlavne sondova-
ním vykonávali v jaskyni Notre Dame, Jubilej-
nej, Viktórii, v sonde Stratenej dcéry. Vyhĺbené 
priestory zaisťovali proti zavaleniu (postupy 2 
– 6 m). V jaskyni Notre Dame vykonali vodnú 
tlakovú skúšku. V menšom rozsahu sa venova-
li aj iným jaskyniam. Na štátnu sieť pripojili 7 
malých jaskýň.

Vo V. Tatrách zamerali 484 m priestorov v 
systéme Veterná – Čiernohorská nížná, čím 
dosiahla dĺžka systému 1189 m pri denive-
lácii 55 m. Tieto dve jaskyne sa im podarilo 
prepojiť. Na najnižšom mieste postúpili o 20 
m a v najvyššom o 12 m. V jaskyni Kamen-
né oči vykonávali dokumentáciu a prieskum 
sondovaním.

Tradične sa zúčastnili pracovných akcií v Po-
hanskej (plavecký kras) a pri zameriavaní Mol-
davskej jaskyne.

Jeden člen sa zúčastnil expedície do Bolívie. 
Viacerí sa zúčastnili Speleomítingu ’94, LD, JT.

O výsledkoch svojej činnosti informovali 
publikovanými príspevkami a prednáškami.

Oblastná skupina Brezno
Pracovali v krase Nízkych Tatier a v bystrian-

sko – valaštianskom krase.
V jaskyni Mŕtvych netopierov opravili vstup, 

zábradlie a kopali v Bielej chodbe.
Na Čiernom dieli (Jasenie) otvorili vyvieračku.
Rozširovali puklinu Bystrá nad Poľovníckou 

dierou.

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

Speleologický klub Cassovia
V záujmovom území členovia klubu sondo-

vali v Indiánskej jaskyni, kde postúpili o 6 m. 
V Zádielskej tiesňave objavili 3 krátke jaskyne. 
Mapovali v Drienovskej a v Moldavskej jaskyni 
a v Kunej priepasti.

Členovia klubu objavili nové priestory  
v jaskyni Javorinka (zameraných 150 m), 70 m  
v jaskyni Zlomísk.

SK Cassovia bol spoluorganizátorom expedí-
cie Bolívia ’94, kde zmapovali 520 m dlhú jasky-
ňu, navštívili niektoré ďalšie jaskyne a priviezli 
bohatý dokumentačný materiál. 

Spolupracovali na príprave návrhu na zarade-
nie Slovenského krasu do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva a pre potre-
by štátnych zložiek spracovali zoznam jaskýň a 
priepastí Ružínskeho krasu.

Pripravili viacero prednášok a publikovali v 
Spravodaji SSS.

Oblastná skupina Čachtice
Pracovali na krasových lokalitách Bielych a 

Malých Karpát a Považského Inovca.
Hlavným objektom činnosti bol Bodov-

ský ponor (Považský Inovec), kde vykonávali 
prieskum sondovaním a vybudovali uzáver 
proti nepovolaným návštevníkom. V Beckov-
skej jaskyni prehĺbili prieskumnú sondu o 5 
metrov.

Prehlbovali sondu Pod Ignácom (Biele Kar-
paty).

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

Jeden člen sa zúčastnil súťaže Speleofotogra-
fia ’94, dvaja členovia lezeckých dní.

Usporiadali prednášky o krase a o ochrane 
prírody.

V priebehu roku zorganizovali 29 speleolo-
gických akcií.

Oblastná skupina Červené vrchy
Počas roka pracovali na rôznych lokalitách, v 

rôznych krasových územiach.
V Demänovskej doline skúmali a dokumen-

tovali jaskyňu Kostolce (112 m).
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130 m objavili a 520 m zamerali v jaskyni 
Zlomísk (Jánska dolina). Pripojili k nej aj Med-
vediu jaskyňu. Aj v jaskyni Poschodového po-
toka zamerali 347 m priestorov. Zameraný bol 
aj povrch, Hlboká, Sokolová jaskyňa a jaskyňa 
Plačúca skala.

Prieskum a dokumentáciu vykonávali v jasky-
ni Spiaceho plcha (kras L. Porúbky) a v priepas-
ti Grúň (20 m).

V oblasti Čierneho Váhu a važeckého krasu 
našli Zápoľnú priepasť a objavili jaskyňu Nad 
železnicou.

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

Povrchový prieskum vykonali na Veľkom 
boku.

V Západných Tatrách (Suchý hrádok) bol 
zistený závrt, pozorované ponory a vyvieračka 
pri vyústení Bystrej doliny do Liptovskej kot-
liny.

Domerali Novú Kresanicu (Červené vrchy)  
o dĺžke 478 m a hĺbke 110 m.

Pomáhali zameriavať Moldavskú jaskyňu 
(Jasovská planina) 170 m. Nad Trojramennou 
priepasťou zamerali 4 malé jaskyne.

Vo Veľkej Fatre v Suchej č. 1 objavili 30 m a 
zamerali 130 m chodieb. Zamerali aj Perlovú 
jaskyňu, kde postúpili o 30 m.

Boli spoluorganizátormi výpravy do Mongol-
ska. Zúčastnili sa prieskumno-poznávacej cesty 
do krasových oblastí Švajčiarska (okolie Hoch-
gantu).

Jaskyniarsky klub Demänovská dolina
Pracovali v krase Demänovskej doliny. Sondo-

vali a dokumentovali v jaskyni Kostolce a povr-
chový prieskum vykonali v Sinej a v Krčahove, 
kde našli tri dýchajúce diery.

Speleo-Detva
Pokračovali v speleologickej činnosti v masíve 

Krakovej hole (Nízke Tatry).
Úsilie sa sústredilo na Priepasť na Predných, 

kde na dne druhej priepasti sa podarilo pre-
kopať do úzkeho meandra. V druhej priepasti 
otvorili cestu pre prúdenie vzduchu. Hĺbka 
priepasti je 22 m.

V Javorovej priepasti prerazili úžinu a otvorili 
prístup na najhlbšie miesto -312 m.

Na dne jaskyne Starý hrad prerážali úžinu 
v hĺbke 400 m, kde postúpili o 3 m. Urobili 
údržbu technických zariadení v jaskyni.

Dymovou skúškou našli v novej sonde na 
Krakovej holi miesto, kde prúdenie vzduchu 
odbočuje zo známych priestorov. V smere prú-
denia vzduchu začali prerážať zával, vybudovali 
tu dve lanovky.

Zorganizovali exkurziu do krasových oblastí 
Rakúska a Talianska.

Výsledky svojej činnosti prezentovali dvoma 
prednáškami.

V roku 1994 uskutočnili 22 pracovných akcií, 
ktorým venovali 252 dni a pod zemou odpraco-
vali 854 hodín.

Oblastná skupina Dolné Orešany
Neposkytli o svojej činnosti žiadne údaje.

Jaskyniarsky klub Dubnica n. V.
Členovia klubu vykonali za uplynulý rok 24 

pracovných akcií na lokalitách Strážovských vr-
chov (Súľovských vrchov a Trenčianskej vrcho-
viny).

V priepasti medzi Kečkami prenikli sondova-
ním do hĺbky 35 m.

V Mojtínskej priepastnej jaskyni sa uskutoč-
nili dve exkurzie.

Sondovanie pokračovalo v jaskyni Na Rúba-
ni, kde aj nainštalovali rebrík.

Zadokumentovali jaskyňu Pod previsom vo 
Veľkom Maníne a jaskyne za Jezerskú v Kame-
nici pri Beluši. Vo Veľkom Maníne boli skúma-
né dve ďalšie jaskyne.

Pri povrchovom prieskume masívu Sokolieho 
boli objavené a preskúmané tri kratšie jaskyne.

V chotári obce Dubnice pri lúke Kýšky vyko-
nali prieskum závrtu.

Sondovali nad Dúpnou jaskyňou aj vo vlast-
nej jaskyni, v jaskyni Ďuriše a v Otcovej jaskyni. 
Preskúmali a zadokumentovali 80 m dlhú ne-
známu jaskyňu na JV svahu Strážova.

Jaskyňu v Medzivrší uzavreli.
Za účelom prieskumu a dokumentácie na-

vštívili tieto jaskyne: Otcova, Matkina, Diama-
mi, na Jamách v masíve Hrubej Kečky.

Vykonali dve prednášky a exkurzie do krasu 
Strážovských vrchov. Zúčastnili sa niektorých 
centrálnych akcií: Speleomítingu ’94, mapova-
cieho kurzu.
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Oblastná skupina Handlová
Pracoviskom jaskyniarov z Handlovej boli lo-

kality sklenianskeho krasu (pohorie Žiar), hlav-
ne Závrt č. 3, v ktorom osadili 13 betónových 
skruží, obsypali skruže a vyrabovali starú vý-
drevu. V Egrešovej jaskyni rozobrali vrtné tyče, 
navštívili jaskyňu Strateného noža.

Povrchový prieskum po krase.
Vypomáhali pri prieskume v jaskyni Kos-

tolce. Navštívili Krpeliansku jaskyňu (Veľká 
Fatra).

Nacvičovali ovládanie lezeckých prvkov.
Dvaja členovia sa zúčastnili lezeckých dni v 

JMN a jeden člen Speleomítingu ’94.
Svoju činnosť propagovali vo vývesnej skrin-

ke. Usporiadali prednášku.
Celkom uskutočnili 26 akcií.

Oblastná skupina Humenné
V priebehu uplynulého roku členovia skupi-

ny nevykonávali žiadny praktický speleologický 
prieskum. Zúčastnili sa na Speleomítingu ’94 a 
na 35. jaskyniarskom týždni.

Speleoclub Chočské vrchy
Pracovali na viacerých lokalitách V. Fatry: ob-

javili priepasť Bánik, tri malé jaskyne. Preskú-
mali Partizánsku jaskyňu, Malú Labantovú, na 
Čebrati a priepasť na Meškove.

V Chočských vrchoch skúmali a dokumento-
vali Jazvečiu priepasť, Hradištnú priepasť č. 1 a 
2, Pod Liptovským Starhradom, jaskyňu Emen-
tál, Karfiolovú, Balkónovú, Koreňovú priepasť, 
Tunelovú, Pivnicu, Veľký portál, a jaskyňu v ka-
meňolome na Mníchu. Celkom zadokumento-
vali 184 m priestorov.

Skúmali a dokumentovali aj jaskyňu Hričov 
v N. Tatrách.

Nacvičovali lezeckú techniku.
Dvaja členovia sa zúčastnili LD v JMN, jas-

kyniarskeho týždňa a meračského kurzu. Do 
Spravodaja SSS napísali 4 články.

Zorganizovali 39 akcií.

Oblastná skupina Jána Majku
Neposkytli o svojej činnosti žiadne údaje.

Oblastná skupina Liptovská Teplička
Skupina prežívala kritické obdobie. Problémy 

boli rôzne.

V Hudákovom ponore nepriaznivé podmien-
ky spôsobili úplný zával vchodu jaskyne. Počas 
niekoľkých akcií pozorovali vodný režim v Hu-
dákovom ponore.

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
V Brtkovici objavili a zamerali tieto jasky-

ne: priepasť v Grúni (30 m, -17 m), Jánošíko-
va skrýša (7 m), Ľadová jaskyňa pod Grúňom  
(11 m), G 2 (5 m).

Vo vrchu Suchý hrádok (pri Pribyline) bola 
navštívená Pribylinská jaskyňa (20 m) a objave-
né boli jaskyne SH č. 2, SH č. 3, SH č. 4.

V doline Šindliarka sondovacie práce neboli 
úspešné.

Pozorovali podzemné vody v Novej Stanišov-
skej jaskyni, jaskyni Zlomísk a Hlboké.

Oblastná skupina Liptovský Trnovec
V jaskyni Dúpnica (Z. Tatry) vypomáhali 

pri archeologickom výskume. Neveľkého roz-
sahu práce vykonali v Boroškovej a Medvedej 
jaskyni.

Speleoklub Malá Fatra
Pracovali na krasových lokalitách Malej Fatry. 

Ťažisko prác spočívalo v prieskume priepasti 
Prostá 1 a 2. Kopali a drevili v sonde Luteránov 
a Smädných mníchov. 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.

Zúčastnili sa centrálnych akcií SSS. Dvaja čle-
novi boli účastníkmi expedície po francúzskych 
jaskyniach a jeden člen navštívil Kaukaz.

Oblastná skupina Martin
Pracovali na speleologických lokalitách Veľ-

kej Fatry.
Pri povrchovom prieskume doliny Došná na-

šli jednu 6 m jaskyňu. Prieskumné práce hlavne 
sondovacie vykonávali v Suchej jaskyni I, D4  
a Na Vôdkach.

Venovali sa nácviku jednolanovej techniky, se-
bazáchrany a záchrany.
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Pripravili a organizačne zabezpečili úspešný 
35. jaskyniarsky týždeň.

Usporiadali 4 propagačné akcie v detskom 
tábore.

Oblastná skupina Muráň
Objavili a zamerali nové priestory v jaskyni 

Bobačka (Muránsky kras) a v jej okolí Jaskyňu 
pri štrbavej lebke.

Sondovali a dokumentovali v jaskyni Pod 
Kľakom. Zberali tu a analyzovali kostry stavov-
cov a zamerali jaskyne: Malinová, Chrochotná, 
Nad Kamenným morom a v okolí jaskyne Bres-
tová (Hrdzavá dolina) tieto jaskyne: Sivá, Malá 
jaskyňa v Brestovej, Kutačka.

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

V priebehu celého roku vykonávali výskum 
netopierov.

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

Aktívne sa zúčastnili na Speleomítingu ’94 a 
lezeckých dní.

Speleo klub Neandertál
Pracovali na území Slovenského krasu a Slo-

venského rudohoria.
Sondovali na lokalitách: Mníchova diera, Ma-

chová a Slimačia jaskyňa, Suchá studňa, Zrúte-
ná jaskyňa, Jaskyňa pod zrútenou, Nad hadiou 
a Nová jaskyňa.

Vykonali exkurzie do niekoľkých jaskýň.
Sondovali vo Veľkej Ružínskej jaskyni a v Ma-

lej kvapľovej jaskyni (Pivnici).
Osadili mreže v jaskyni Okno (pri Jasovskej 

jaskyni).
Zúčastnili sa Lezeckých dní.
Celkom zorganizovali 47 pracovných akcií, 

objavili 74 m nových priestorov.
Uskutočnili niekoľko prednášok a besied.

Oblastná skupina Nicolaus
Pracovali v krase Nízkych Tatier: zameriava-

li jaskyňu Zlomísk (Jánska dolina), rozšírovali 
úzke priestory, objavili 60 m priestorov.

Skúmali jaskyňu Poschodového potoka, dve 
jaskyne vo Svidovskej doline, Zápoľnú prie-
pasť a jaskyňu Spiaceho plcha, v ktorej zame-
rali 31 m.

Oblastná skupina Orava
Ich záujmovým územím bol pseudokras Ba-

bej hory a Západné Tatry.
V Osobitej vykonali 4 akcie. Dokončili 

prieskum V Skáli. Pri prieskum hrebeňa nad 
Cigánkou objavili 2 jaskyne a identifikovali 
jaskyňu V Cigánke a Špirálovú pre ich rozlí-
šenie.

Oblastná skupina Piešťany
Neposkytli o svojej činnosti žiadne údaje.

Oblastná skupina Plavecké podhradie
Svoju činnosť sústredili hlavne na lokali-

tu Pohanská (Plavecký kras), kde začali be-
tónovú injektáž na dne sondy a zväčšovali 
jej priemer. Na lokalite Haviareň a Plaveckej 
jaskyni zistili poškodené uzávery. Povrchový 
prieskum urobili v okolí Suchej doliny a Pla-
veckého hradu.

Pomáhali zameriavať Moldavskú jaskyňu, 
Kuniu priepasť (Slovenský kras) a jaskyňu Zlo-
miská (Jánska dolina).

Jeden člen skupiny sa zúčastnil pracovnej ak-
cie v Javorovej priepasti v sonde Na Predných v 
krase Krakovej hole.

Spolu s inými jaskyniarmi pracovali v jaskyn-
nom systéme Veterná – Čiernohorská nižná (V. 
Tatry).

Výsledky svojej činnosti prezentovali na viace-
rých podujatiach a vo vývesnej tabuli.

Oblastná skupina Považský Inovec
Pracovali v krase Považského Inovca. Skúmali 

jaskyne v masíve Grnica (postup 4 m), v pravom 
svahu Priečnej doliny, v Zrútenej jaskyni (po-
stup 2 m) a v jaskyni Pod Holými.

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

Zúčastnili sa centrálnych akcií SSS a ČSS.
Celkom zorganizovali 17 akcií.

Oblastná skupina Prešov
Za celé obdobie nepodali o sebe žiadne infor-

mácie.

Oblastná skupina Rimavská Sobota
Skupina prežíva krízu. Žiadnu jaskyniarsku 

činnosť nevykonávali.
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Speleo Rožňava
Pracovali na viacerých lokalitách Slovenské-

ho krasu. Hlavne sprístupňovali Ponor Jašteri-
čieho jazera s cieľom zvýšenia bezpečnosti práce 
a uľahčenie ďalšieho prieskumu. Sprístupnili 
500 m jaskyne.

Okrem toho robili prieskum na týchto loka-
litách: Zvonivá priepasť a Železná priepasť pri 
Silickej Brezovej (postup 5 m), priepasť pri Ve-
terníku a Dvojotvorová priepasť, Gombasecká 
jaskyňa, Sovia priepasť na Plešiveckej planine, 
ponor na Lukošti (postup 5 m).

Zamerali Libereckú priepasť (18 m), pokračo-
vali v mapovacích prácach v Hučiacej jaskyni.

Uskutočnili najmenej 25 terénnych akcií.

Oblastná skupina Ružomberok
Čistili Liskovskú jaskyňu a pripravujú jej 

uzavretie.
Pre členov krúžku mladých speleológov zor-

ganizovali týždeň v Prosieckej doline, kde sa 
venovali nácviku lezeckej techniky, táboreniu a 
prieskumu jaskyne O3.

Speleologický klub Slovenský raj
Hlavným pracoviskom členov klubu bol jas-

kynný systém Stratenskej jaskyne v Slovenskom 
raji.

Prieskumné práce v Stratenskej jaskyni boli 
vykonávané v malom rozsahu. Väčšia pozor-
nosť bola venovaná jaskyni Psie diery a jej spo-
jeniu so Stratenskou jaskyňou. Po intenzívnom 
prieskume sa podarilo nájsť prirodzené spoje-
nie týchto jaskýň. Pri týchto prácach bolo obja-
vených a zadokumentovaných okolo 100 m no-
vých priestorov, čím jaskyňa Psie diery dosiahla 
dĺžku vyše 2 300 m a spolu so Stratenskou jas-
kyňou okolo 21 km.

Po trojročnom úsilí sa podarilo prekopať 
do nových priestorov Okienkovej jaskyne. 
Celkom bolo objavených a zameraných 250 m 
chodieb.

Povrchový prieskum bol vykonaný na Gera-
vách, Červenej skale, Zejmarskej rokline, Duči 
a Pelci. Nájdená bola Zejmarská jaskyňa (12 m).

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

Členovia klubu sa zúčastnili exkurzie do 
krasových oblastí Slovinska, Chorvátska a Ra-
kúska.

Aktívne sa zúčastnili centrálnych akcií SSS.
Zorganizovali XXVII. klubový jaskyniarsky 

týždeň, dve prednášky a jednu besedu o činnos-
ti klubu a o ochrane krasových javov.

Na terénnych jaskyniarskych akciách členovia 
klubu odpracovali 289 dní.

Oblastná skupina Slovinky
Neposkytla o svojej činnosti žiadne údaje.

Oblastná skupina Spišská Belá
Hlavná činnosť skupiny sa v r. 1994 oriento-

vala na prieskumno-dokumentačné práce v kra-
se Vysokých a Belianskych Tatier.

V jaskyni Javorinka (V. Tatry) pokračovali v 
zameriavaní horných priestorov a rozširovaní 
komína pre únikový otvor. Sondážne práce vy-
konávali v jaskyni Pod Úplazom. Pozorovali tu 
koróziu vápencov a sintrových nátekov. Zistili 
sa tu škrabance skonávajúceho medveďa hne-
dého. Fotodokumentovali jaskyňu Mokrá diera 
(Javorinská Široká).

V Alabastrovej jaskyni (Belianske Tatry) son-
dovali, odoberali vzorky sadrovca na analýzy a 
sledovali koróziu karbonátov.

Zistená a zadokumentovaná bola Zabudnutá 
jaskyňa v pseudokrase Levočských vrchov. Vy-
konali aj rekognoskáciu pravostranných doli-
niek Zadnej Kohútovej.

Členovia skupiny sa zúčastnili na speleologic-
kej výprave vo Švajčiarsku a na Speleomítingu 
vo Svite.

Oblastná skupina Šafárikovo
Neposkytli o svojej činnosti žiadne údaje.

Oblastná skupina Tisovec
Objektom činnosti členov skupiny bol tiso-

vecký kras. Prieskum vykonávali v jaskyni Dax-
ner. Akcie boli zamerané na otvorenie nového 
vchodu, prienik za sifón a dokumentáciu jas-
kyne.

Zorganizovali exkurzie pre ochranársky krú-
žok ZŠ, žiakov SOU a ochranárov, prednášky o 
jaskyniarstve a ochrane prírody a krasu.

Zúčastnili sa na záchrannej akcii v jaskyni 
Teplica.

Krasové lokality navštívili hostia z rôznych 
krajín.
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Oblastná skupina Trenčianske Teplice
Pokračovali v sondovaní pod Havraňou jas-

kyňou. Pokúšali sa prekopať do ďalších častí v 
jaskyni Pod Jelňou.

Zmapovali tieto jaskyne: Dvojitá na Zrazoch, 
Pod Zrazmi, Kováčova diera, Na Domkovej, 
Oproti Tisovej dolinky, Uherskalka, Vianočná 1, 
2, 3, Nová jaskyňa v Nárožnej, Lupenice 1, 2, 3.

Oblastná skupina Trenčín
Neposkytli o svojej činnosti žiadne údaje.

Oblastná skupina Tríbeč
V Hôľovej doline (Veľké Pole) zmapovali kra-

sové vyvieračky. Rozširovali puklinu. Sondovali 
v jaskyni Jazvečí hrad.

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

Uplynulý rok uskutočnili 7 akcií, dve pred-
nášky a jeden člen sa zúčastnil na Speleomítin-
gu ’94.

Oblastná skupina Uhrovec
Členovia skupiny vykonávali speleologický 

prieskum, hlavne sondovaním na lokalite Mel-
ková I a Melková II.

Odpracovali 450 hodín.

Speleoklub UK Bratislava
Pracovali na viacerých lokalitách.
V Čachtickej jaskyni (M. Karpaty) objavili 200 

m nových priestorov, z ktorých 80 m zmapova-
li. Opravili uzáver jaskyne a uskutočnili dve ex-
kurzie. Zamerali sondu – priepasť Štepnice (81 
m) a priepasťovitú jaskyňu Agáčiny. Orientačne 
sondovali v sonde Sutinka a Dymovom závrte. 
Na planine uskutočnili povrchový prieskum s 
meraním prievanov a výšok.

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

Sondovali v Modrovskej jaskyni (P. Inovec)
V tektonických jaskyniach Vršateckých bra-

diel (Biele Karpaty) riešili problematiku mecha-
niky pohybov krýh a petrografický výskum.

Pokračovali vo výskume systému Čierno-
horská nižná – Veterná (masív Úplaz, V. Tat-
ry). Dĺžka zmapovaných priestorov presahuje 

1 km. Objavili 30 m priestorov. Vykonali ge-
ologicko-tektonickú dokumentáciu, odber 
vzoriek na rôzne výskumy, riešili otázky pale-
omorfológie.

Vo viacerých jaskyniach (Modrovská, Tmavá 
skala, v Strážovských vrchoch, vo Veľkej Fatre) 
odoberali vzorky na výskum fosfátovej minera-
lizácie.

Členovia klubu zorganizovali expedíciu Ve-
lebit ’94, počas ktorej objavili, preskúmali a 
zamerali Manuál II do hĺbky 582 m, Xantipu 
(-313 m) a Uhu (-111 m). V Lukinej jame spolu 
s chorvátskymi jaskyniarmi zostúpili 4 členovia 
klubu do hĺbky -1 355 m.

Navštívili v rakúskych Alpách 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
Nakrútili film Krištálové dómy, ktorý bol pre-

mietaný na viacerých akciách.
Uskutočnili pre verejnosť 4 prednášky s pre-

mietaním filmov o speleológii.
Celkom odpracovali 10 akcií.

Komisia pre speleopotápanie – Východ
Hlavným pracoviskom bola jaskyňa Skalistý 

potok. Urobili úspešné spojenie pomocou rá-
diomajáku jaskyne s povrchom, zamerali po-
vrch pre plánovanú prerážku. Významný objav 
sa im podaril prekonaním 21. sifónu, za ktorým 
objavili 660 m suchých priestorov s výzdobou. 
Zamerali asi 150 m chodieb.

Speleopotápačský prieskum vykonali v Gom-
baseckej a Brzotínskej jaskyni.

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

Zameriavali Moldavskú jaskyňu.
Skúmali a dokumentovali jaskyňu Zlomísk a 

Novú Stanišovskú (N. Tatry).

JZS
Činnosť JZS v roku 1994 môžeme rozdeliť na 

ostré zásahy a cvičné akcie.
V dňoch 16. – 19. I.1994 sa záchranné druž-

stvo JZS SSS Liptovský Mikuláš (10 členov) zú-
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častnilo na záchrannej akcii potápača v jaskyni 
Teplica. Zorganizovali zimné cvičenie v jaskyni 
Pustá.

Záchranné družstvo JZS SSS Rožňava pod-
niklo dve cvičné akcie do priepasti Veľká Bikfa a 
Diviačia. Trénovali na lezeckej stene a boli v po-
hotovosti pri záchrannej akcii v jaskyni Teplica.

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

Činnosť odborných komisií

Z odborných komisií pracovali dve a to:
- Komisia pre speleopotápanie – Východ pra-

cuje pod vedením Zd. Hochmutha.
- Z komisie pre fyzikálno – chemický a hydro-

geologický výskum pracuje RNDr. S. Pavlarčík. 
Výsledky sú uvedené v správe OS Spišská Belá.

Podobne aj výsledky komisie pre speleopotá-
panie sú uvedené pod Komisiou pre speleopotá-
panie – východ.

Edičná činnosť

V uplynulom roku boli vydané štyri riadne 
čísla Spravodaja SSS. Je potešiteľné, že obsah 
Spravodaja skoro úplne naplnili členovia SSS. A 
druhý dôležitý moment je, že všetky štyri čísla 
vyšli v roku 1994, čím obsah periodika nestráca 
na aktuálnosti.

Centrálne akcie

5. – 6. III. 1994 sa uskutočnil vo Svite v hoteli 
Mladosť 4. spelomíting Slovenskej speleologic-
kej spoločnosti. Bola to prehliadka výsledkov 
speleologického prieskumu a výskumu členov 
SSS na domácich i zahraničných lokalitách.

Podujatia sa zúčastnilo 88 členov z 33 OS a 
klubov.

Odznelo tu 23 prednášok o domácich a za-
hraničných lokalitách. Prednášky boli bohato 
dokumentované diapozitívmi a iným obrazo-
vým materiálom. Novým prvkom speleomítin-
gu boli tri videofilmy z povrchových, ale i z veľ-
mi náročných spelopotápačských akcií.

Prítomní jaskyniari vrelo uvítali informácie 
o vývoji a činnosti SMOPaJ, ktoré predniesol 
riaditeľ múzea Ing. M. Lalkovič, CSc. a ponu-
ku na širšiu a aktívnejšiu spoluprácu medzi 
múzeom a SSS.

Súčasťou speleomítingu bola aj výstava:
– fotografií z rôznych významných speleolo-

gických akcií,
– kresieb a malieb so speleologickou temati-

kou od významného umelca – amatéra F. 
Miháľa,

– dokumentácia jaskýň – najvýznamnejších 
objavov v poslednom období,

– ukážky katastra jaskýň s príslušnou mapo-
vou dokumentáciou,

– predaj speleologickej literatúry.

Speleomíting považujeme za jednu z vyda-
rených akcií SSS. Je to vizitka širokej škály zá-
ujmov členov SSS, ale i rôznej úrovne činnosti 
jednotlivých skupín a klubov.

Netradične boli v uplynulom roku organi-
zované 10 Lezecké dni. Po prvýkrát boli or-
ganizované v podzemí v jaskyni Mŕtvych ne-
topierov v Nízkych Tatrách. Začali 30. júna  
a skončili 3. júla. Na akcii sa prezentovalo 42 
účastníkov. 18 jaskyniarov pod vedením in-
štruktorov absolvovalo teoretickú prípravu 
a praktický výcvik v používaní jednolanovej 
techniky, z ktorých dvanásti absolvovali kurz 
I. stupňa pre začiatočníkov a šiesti kurz II. 
stupňa. Na záver bol odštartovaný orientačný 
speleopretek.

V dňoch 7. – 11. septembra 1994 bol zorga-
nizovaný 35. jaskyniarsky týždeň SSS. Akcia sa 
uskutočnila na území CHKO Veľká Fatra (Hav-
ranovo v Belianskej doline).

Program mal dve časti: povrchové a podzem-
né exkurzie a prednášky.

Exkurzie boli zamerané na najvýznamnejšie 
podzemné lokality OS Martin, jaskyne: Suchá 
I., Suchá II., Suchá III., Pražská, Javorina, Med-
vedia, Ementál, Venušina, Žiarna I., Žiarna II., 
Mažarná, Jelenia, Guľôčková.

Povrchové exkurzie smerovali na Borišov, 
Ploskú a Tlstú.

Vo večerných hodinách odzneli prednášky o 
CHKO Veľká Fatra, o výsledkoch speleologické-
ho prieskumu vo Veľkej Fatre, premietanie dia-
pozitívov z činnosti SK Malá Fatra.

V sobotu sa uskutočnil už tradičný pretek jas-
kyniarskej zručnosti a vo večerných hodinách 
záverečný táborák.

Podujatie organizačne veľmi dobre zaistili 
členovia OS Martin.
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P. č. OS, klub počet akcií počet TD objavy (m)
1. Banská Bystrica 82 8 25
2. Banská Štiavnica
3. Bratislava 34 9 484
4. Brezno 20 20
5. Cassovia 3 3 220 
6. Čachtice 29 13
7. Červené vrchy 52 50 190 
8. Damänovská dolina 2 2 112
9. Detva 22 25

10. Dolné Orešany
11. Dubnica n. V. 24 24 35
12. Handlová 26 26
13. Humenné
14. Chočské vrchy 39 31
15. J. Majku
16. Liptovská Teplička 2 2
17. Liptovský Mikuláš 7 7 53
18. Liptovský Trnovec 6 5
19. Malá Fatra 34 34
20. Martin 10 6
21. Muráň 29 29

Prehľad činnosti OS a klubov SSS v r. 1994

Aj mapovací kurz úspešne prebehol v Ján-
skej doline v dňoch 27. – 30. X. 1994. Zúčast-
nilo sa ho 14 členov z piatich skupín a klu-
bov. Účastníci absolvovali teoretickú prípravu 
a praktické návyky z mapovania jaskynných 
priestorov.

Členovia SSS sa zúčastnili Speleofotografie 
‘94, na ktorej bola udelená aj cena SSS.

Priebeh vyššie uvedených centrálnych akcií 
ukázal, že majú svoje opodstatnenie a aj v bu-
dúcnosti treba s takouto činnosťou počítať a 
všestranne ju podporovať.

Záver

I keď sme získali menej finančných pros-
triedkov na speleologickú činnosť podarilo sa 
nám úspešne zorganizovať všetky plánované 
centrálne akcie, úspešná bola edičná činnosť. 
Na sekretariát SSS bolo doručených 417 tech-
nických denníkov, uskutočnilo sa vyše 636 te-

rénnych jaskyniarskych akcií, objavilo sa vyše 
2500 m (z toho na Slovensku skoro 1600 m) 
a zadokumentovalo okolo 4450 m pod-
zemných priestorov (z toho skoro 3500 m  
na domácich lokalitách). Členovia OS a klu-
bov absolvovali úspešné zahraničné cesty 
výskumného, prieskumného i poznávacieho 
charakteru do Švajčiarska, Rakúska, Talian-
ska, Francúzska, na Kaukaz, do Mongolska, 
Bolívie a i. Medzi najúspešnejšie zahranič-
né výpravy patrí VELEBIT ’94 (Chorvátsko), 
počas ktorej piati členovia SSS zostúpili do  
1355 m hlbokej priepasti a objavili tri význam-
né priepasti hlboké 582 m, 313 m a 111 m,  
ktoré aj zamerali.

I keď sa nám nepodarilo splniť všetky naše 
predsavzatia, minulý rok môžeme hodnotiť ako 
úspešný.

Všetkým, ktorí sa zaslúžili o speleologické 
výsledky uplynulého roku patrí naše poďako-
vanie.
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12. VZ SSS sa konalo 24.3.1995 vo Svite.
Po otvorení predsedom SSS Ing. J. Tulisom 

sa vedenia VZ ujal podpredseda SSS Doc. Dr. 
Z. Hochmuth. Jednanie prebiehalo podľa tohto 
schváleného programu:
1. Otvorenie VZ
2. Schválenie programu VZ
3. Pozdravy hostí
4. Menovanie čestných členov
5. Voľba pracovných komisií: mandátovej, vo-

lebnej a návrhovej
6. Správa o činnosti SSS od 11. VZ.

7. Správa o hospodárení.
8. Správa kontrolnej komisie.
9. Diskusia k správam.
10. Schválenie pripomienok a doplnkov k Sta-

novám SSS.
11. Voľby predsedu, členov výboru a členov KK 

SSS.
12. Prestávka – večera.
13. Schválenie uznesenia.
14. Prejav nového predsedu.
15. Ukončenie jednania VZ.

VZ sa zúčastnilo 73 z 98 plánovaných delegátov. 

P. č. OS, klub počet akcií počet TD objavy (m)
22. Neandertál 47 47 74 
23. Nicolaus 91
24. Orava 8
25. Piešťany
26. Plavecké Podhradie
27. Považský Inovec 17 17 10
28. Prešov
29. Rimavská Sobota
30. Rožňava 25 10
31. Ružomberok
32. Slovenský raj 50 50 350 
33. Slovinky
34. Spišská Belá 10 10
35. Šafárikovo
36. Tisovec
37. Trenčín
38. Trenčianske Teplice 5 3
39. Tríbeč 7
40. Uhrovec 17 2
41. UK Bratislava 230 
42. Žilina 10
43. Komisia pre speleopotápanie – Východ 19 19 660 

S p o l u 636 417 1524 

12. valné zhromaždenie 
SSS

Ján Tulis



30

Ako hostia sa jednania zúčastnili:
Ing. M. Piškula, predseda ČSS.
Ing. J. Hlaváč, riaditeľ SSJ.
Dr. P. Bella, námestník riaditeľa SMOPaJ.
Dr. I. Bozalková, AŽP.
Ing. Ľ. Čillág, riditeľ NAPANT.
Po pozdravných prejavoch hostí boli za čest-

ných členov menovaní:
Dr. J. Bárta
J. Brodňanský
Dr. A. Droppa, CSc
Š. Furín.
Prof. Dr. J. Gulička, CSc
Mgr. A. Chovan
J. Jirmerová
Dr. D. Kubíny, CSc
A. Lutonský
Dr. J. Pacl, CSc
Dr. A. Porubský, CSc
PhMr. G. Stibrányi
Prof. Dr. Michal Zaťko, CSc.
Za udelenie čestného členstva poďakoval Dr. 

D. Kubíny, CSc. Poukázal na vývoj a stav SSS v 
minulosti a vyzdvihol opodstatnenosť SSS.

Zvolení boli členovia mandátovej, volebnej a 
návrhovej komisie.

Predseda SSS Ing. J. Tulis predniesol správu o 
činnosti SSS za volebné obdobie. O finančnom 
hospodárení spoločnosti podal správu ekonóm 
SSS Ing. M. Košík. Činnosť KK zhodnotil jej 
predseda Dr. E. Kladiva. (Správy sú opublikova-
né v Spravodaji SSS 1/1995).

Po prednesení vyššie uvedených správ predse-
dajúci otvoril diskusiu, v ktorej vystúpilo 21 čle-
nov SSS a hostí. Diskusné príspevky sa dotkli 
prakticky celej škály problematiky SSS. Najviac 
však boli diskutované otázky ochrany kraso-
vých javov a z toho vyplývajúci vzťah štátnych 
orgánov ochrany prírody a členov SSS. Mož-
nosti ďalšej činnosti členov SSS na krasových 
lokalitách vzhľadom na prijatý Zákon NR SR č. 
287/1994 O ochrane prírody a krajiny.

Pred 12. VZ boli OS a kluby vyzvané, aby za-
slali pripomienky a návrhy na zmeny a doplnky 
Stanov SSS. Pre spracovanie zmien Stanov a ich 
prejednanie na VZ bola zostavená komisia. Cel-
kom bolo prediskutovaných 38 pripomienok, z 
ktorých bola naprostá väčšina prijatá.

Predseda volebnej komisie po správe man-
dátovej komisie vysvetlil zásady volby pred-
sedu, členov výboru a členov KK SSS. Na 
funkciu predsedu bol jeden kandidát, 15 kan-

didátov na členov výboru a 4 kandidáti na 
členov KK.

Na základe výsledkov volieb a prvého zasad-
nutia má nový výbor takéto zloženie:

Ing. Ján Tulis, predseda
Doc. Dr. Zdenko Hochmuth, CSc., 
                                 podpredseda 
Ing. Tomáš Ďurka, tajomník
Ing. Peter Holúbek, ekonóm
Oľga Miháľová, člen
Ing. Štefan Mlynárik, člen
Mgr. Ján Tencer, člen

kontrolná komisia:
Dr. Stanislav Pavlarčík, predseda
Peter Čarný, člen
Peter Lukáč, člen.

Uznesenie z 12. VZ SSS

VZ SSS schvaľuje:
1. Správu o činnosti SSS za obdobie od 11. VZ
2. Správu o hospodárení SSS
3. Správu o činnosti KK
4. Zmeny v Stanovách SSS
5. Voľby do orgánov SSS.

VZ ukladá výboru:
1. Riešiť otázku vstupu jaskyniarov organizo-

vaných v SSS do jaskýň v chránených lokalitách 
všetkých kategórií na celom území Slovenska 
formou výnimky zo zákona.

2. Pripraviť technicko-organizačné zabezpe-
čenie osláv 50. výročia založenia SSS.

3. Navrhovať na ocenenie jaskyniarov na kaž-
dom VZ za:

a/ mimoriadne objavy
b/ mimoriadnu dlhodobú aktivitu
c/ hodnotný vedecký výkon
d/ mimoriadny športový výkon
e/ hodnotnú propagáciu slovenského 
    jaskyniarstva.

VZ ukladá predsedníctvu SSS:
1. Znovuumožniť vyznamenanie SSS jasky-

niarom za objavy.
2. V spolupráci s výborom pripraviť a schvá-

liť postup pri vytvorení symbolického cintorína 
jaskyniarov.

Znovuzvolený predseda SSS zhodnotil prie-
beh jednania VZ ako dôstojné a vecné, bez ru-
šivých momentov. Poďakoval delegátom za 
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úspešný priebeh jednania a záverečným slovom 
ukončil rokovanie 12. VZ.

Smerovanie SSS po 12. VZ

Napriek tomu, že SSS prešla od 11. VZ zloži-
tým a náročným vývojom, podarilo sa jej vcelku 
dosiahnuť vo svojej činnosti dobré výsledky.

Najdôležitejšie momenty môžeme zhrnúť do 
nasledujúcich bodov:

1. Podarilo sa udržať jednotu jaskyniarov a 
zachovať SSS ako celok.

2. Hlavné ťažisko činnosti SSS bolo v OS a 
kluboch.

3. Zaistila sa informovanosť členskej základ-
ne a koordinácia činnosti organizačných jedno-
tiek SSS.

4. Zorganizované boli všetky plánované cen-
trálne akcie.

5. Zaistená bola edičná činnosť.
6. Získali sa finančné prostriedky.
7. Podarilo sa prekonať určitý útlm činnosti 

po roku 1992.
8. Uzatvorené boli zmluvy a dohody o spolu-

práci a vzájomnej pomoci.

Vychádzajúc z predchádzajúcich výsledkov, 
môžeme pre budúce obdobie načrtnúť tieto 
hlavné smery činnosti SSS:

1. Udržať pozitívny vývoj a oživenie činnosti, 
ku ktorému v SSS došlo.

2. Uzavrieť dohodu s MŽP SR o možnosti vy-
konávania speleologickej činnosti na území SR.

3. Dosiahnuť uznania speleologickej činnosti 
tak, aby štátne orgány ochrany prírody chápali 
speleologickú činnosť ako prínos pre rozšírenie 
poznania krasových území a ich ochranu.

4. Podporovať zahraničné aktivity členov SSS 
a zapojenie SSS do činnosti UIS.

Vlastná činnosť spoločnosti:
1. Za hlavné ťažisko činnosti SSS aj naďalej 

považovať prácu OS a klubov. Vytvárať pre túto 
činnosť čo najväčší priestor.

2. Zaisťovať funkčným sekretariátom infor-
movanosť členov a koordináciu organizačných 
jednotiek SSS.

3. Pravidelne vydávať periodikum SSS a prí-
padne iné potrebné neperiodické tlačoviny.

4. Pravidelne organizovať centrálne akcie: 
Speleomíting, Lezecké dni, Jaskyniarsky týždeň, 
Mapovací kurz.

5. Podporovať rozvoj a životaschopnosť JZS.
6. Pripravovať 50. výročie vzniku SSS.

Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami:
Udržiavať na primeraných úrovniach stále 

pracovné kontakty so SSJ, SMOPaJ, AŽP a os-
tatnými odbornými a štátnymi orgánmi a in-
štitúciami ochrany prírody. Snažiť sa realizovať 
také postupy, ktoré budú osožné pre obidve 
strany.

Medzinárodná spolupráca:
1. Aktívne sa zúčastňovať medzinárodných 

akcií, pozývať zahraničných účastníkov na naše 
podujatia.

2. Výmena literatúry a informácií.
3. Venovať osobitnú pozornosť spolupráci s 

ČSS.

Organizačné zaistenie činnosti SSS:
Organizačná štruktúra SSS prešla dlhodo-

bým vývojom a v súčasnosti, ani v najbližšej 
budúcnosti nepredpokladáme v nej zásadné 
zmeny. Ak však takáto potreba vznikne, naj-
vyššie orgány SSS musia na takúto situáciu 
reagovať.

Finančné náklady činnosti SSS sa skladajú z týchto 
hlavných položiek:

1. Činnosť sekretariátu a výboru SSS.
2. Úrazové poistenie členov SSS.
3. Členský príspevok UIS.
4. Edičná činnosť.
5. Organizačné zaistenie centrálnych akcií.
6. Podpora činnosti organizačných zložiek 

SSS.
7. Ochrana krasových lokalít (uzavretie jas-

kýň a pod.).

Ekonomické zabezpečenie činnosti SSS:
V zmysle Stanov SSS získavať finančné pros-

triedky na svoju činnosť formou:
1. Členských príspevkov.
2. Dotácií.
3. Darov, sponzorskej podpory.
4. Iných príjmov.

Doterajšia činnosť SSS a priebeh jednania 12. 
VZ potvrdil, že SSS je životaschopná organizá-
cia, ktorá bude aj naďalej pokračovať v úspešnej 
speleologickej činnosti.
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Menovanie čestných členov SSS

Z rokovania 12. VZ SSS
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Meno Adresa Tel.: zam.,
domov

Sekretariát SSS
Mirka Ferleťáková

Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš

0849/245 56
0849/933 23

fax: 0849/245 57

Ing. Ján TULIS Brezová 9
052 01 Spišská Nová Ves

0965/237 45
0965/233 04

Doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc. M. Nešpora 17
080 01 Prešov 

091/722 577
091/472 55

fax: 091/725 547

Ing. Tomáš ĎURKA Rajecká 40 
821 07 Bratislava

07/249 101
07/249 400

Ing. Peter HOLÚBEK 1. mája 1959/36
031 01 Liptovský Mikuláš

0849/220 61
alebo 245 58

Oľga MIHáĽOVá Ul. Mládeže 34
058 01 Poprad

092/55011/2707
–

Ing. Štefan MLYNáRIK Javornícka 25
974 00 Banská Bystrica 

088/810 64
0867/774 010

MVDr. Ján TENCER Trnková 77 
040 14 Košice 

095/390 14/265
095/711 768

RNDr. Stanislav PAVLARČÍK Južná 3/16
060 01 Kežmarok 

0969/967 951
–

Peter ČARNÝ Saratovská 15
841 02 Bratislava 

07/760 368
–

Peter LUKáČ Ľudových milícií 10 
040 00 Košice –

Meno Adresa Tel.: zam.,
domov

RNDr. Ivan RAČKO 
náčelník 

Hruškova 515/G1 
03101 Lipt. Mikuláš 

0849/759 170
0949/533 713

Jozef KNAP 
Vedúci ZD 

Brezová 11 
031 04 Lipt. Mikuláš 

0849/759 170
0849/533 834

Pavol HERICH 
Senická 626/7 
Ploštín 91 
031 04 Lipt. Mikuláš

0849/206 78
0849/532 221

Ing. Ivan KRáĽ Jesenského 1314 
03101 Lipt. Mikuláš 

0848/251 50
0849/232 12

Václav VOCLON Priebežná 484/1 
031 04 Lipt. Mikuláš 

0849/245 52
0849/531 116

Peter FEDOR Staré Koliesko A/4 
032 51 Dem. Dolina 

0849/916 78
0849/915 84

ADRESÁR SSS

Adresár členov jaskyniarskej záchrannej služby SSS
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Názov Vedúci Tel.: zam.,
domov

Speleoklub
Banská Bystrica

RNDr. Jaroslav Schvarz
Sitnianska 13
974 00 Ban. Bystrica

088/424 80
088/805 08

Oblastná skupina
Banská Štiavnica

Ing. Miroslav Kámen
Učiteľská 6
969 01 Ban. Štiavnica

–

Speleo
Bratislava 

RNDr. Peter Magdolen 
Bárdošova 25
831 01 Bratislava

07/720 003/341
07/374 344

Oblastná skupina 
Brezno 

Drahoslav Csala
Dr. Clementisa 26
977 01 Brezno

–
0867/5591

Speleoklub 
Cassovia 

RNDr. Eduard Kladiva 
Maurerova 14 
040 22 Košice

095/381 15
095/719 527

Oblastná skupina 
Čachtice 

Pavel Pospíšil
Zemianske Podhradie 159
913 07 Bošáca

–
–

Speleologický klub 
Červené vrchy 

Ján Šmoll
Svätý Kríž 148
032 11 Lipt. Mikuláš

–
–

Jaskyniarsky klub 
Demänovská Dolina 

Ivan Šulek
Demänová 212
031 01 Liptovský Mikuláš

–
–

Meno Adresa Tel.: zam.,
domov

Ing. Peter HOLÚBEK 1. mája 1959/36 
031 01 Lipt. Mikuláš 

0849/220 61
0849/245 58

Ing. M. LOPČIANSKY Kemi 629/9 
031 04 Lipt. Mikuláš 

0849/241 50
0849/531 595

Ľubo RYBANSKÝ Cedrová 496 
031 04 Lipt. Mikuláš 0844/221 000

Ján ŠMOLL Sv. Kríž 184 0849/21845
031 01 Lipt. Mikuláš 0849/225 34

Milan VALAŠTIAK 032 22 Lipt. Trnovec 254 0849/915 45

Pavol VOZáRIK 032 22 Lipt. Trnovec 253 0849/915 45
0849/976 314

Tomáš LáZáR 
vedúci ZD 

Dobšinského 650 
0848 Rožňava 0942/242 32

Adresár vedúcich skupín a klubov 
Slovenskej speleologickej spoločnosti k 1. 6. 1995
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Názov Vedúci Tel.: zam.,
domov

Speleo 
Detva 

Petr Hipman
Komenského 16
960 01 Zvolen

855/271 26
855/228 52

Oblastná skupina 
Dolné Orešany 

Peter Zvonár
Horné Orešany 492
919 03 Trnava

–
85/922 60

Jaskyniarsky klub
Dubnica n. Váhom 

Bohuslav Kortman
Stred 66/61
017 01 Považská Bystrica

89/624 074
822/4439

Oblastná skupina 
Handlová 

Peter Strečanský
Morovnianska 53/1
972 51 Handlová

–
–

Oblastná skupina 
Humenné 

Ľubomír Kučma
Exnárova 22
080 01 Prešov

–
91/518 66

Speleoclub 
Chočské vrchy 

Miroslava Polónyová
ul. 1. mája 283
034 82 Lúčky

–
848/392502

Oblastná skupina 
Inovec 

Ing. Ivan Demovič
A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

805/605/198
838/281 87

Oblastná skupina 
Jána Majku 

Gustáv Stibrányi
č. 328/10
044 02 Turňa nad Bodvou

–
943/922 30

Komisia pre potápanie
– skupina východ 

Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth
M. Nešpora 17/III
080 01 Prešov

91/7225 77
91/472 55

Oblastná skupina 
Liptovský Mikuláš 

Alfréd Gresch
č. 266
032 44 Liptovská Kokava

–
844/293124

Oblastná skupina 
Liptovská Teplička 

Vlastimil Knapp
Liptovská Teplička č. 382
059 40 Liptovská Teplička

–
–

Oblastná skupina 
Liptovský Trnovec 

Ján Hollý
č. 79
032 22 Liptovský Trnovec

–
–

Speleoklub 
Malá Fatra 

Ing. Pavel Pokrievka
Zámocká 21
036 01 Martin

842/313 35
842/357 89

Oblastná skupina 
Martin 

Milan Brandejský
Mudrochova 15
036 08 Martin 8

–
842/832 649

Oblastná skupina 
Muráň 

Dušan Kotlarčík
Okružná, ul. Dúbrava II
050 01 Revúca

–
941/233 08
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Názov Vedúci Tel.: zam.,
domov

Speleoklub 
Neandertál 

Kamil Bukovský
ul. ČSA 727-25
045 01 Moldava nad Bodvou

95/394 59/423
–

Speleoklub 
Nicolaus 

Ing. Ján Vajs
Nábrežie 1778
031 01 Lipt. Mikuláš

849/42 58
849/236 64

Oblastná skupina 
Orava 

Vladislav Mikula
Pelhřimovská 1191/5
026 01 Dolný Kubín

–
845/55 32

Oblastná skupina 
Piešťany 

Jozef Rybárik
Žiacka 3702/13
921 01 Piešťany

–
–

Oblastná skupina 
Plavecké Podhradie 

Jozef Kovárik
č. 207
906 36 Plavecké Podhradie

–
–

Oblastná skupina 
Prešov 

Rudolf Košč
Exnárova 33
080 00 Prešov

–
91/518 67

Oblastná skupina 
Rimavská Sobota 

Štefan Pászer
Rožňavská 34/25
979 01 Rimavská Sobota

–
866/231 20

Speleo 
Rožňava 

Ing. Ondrej Bolaček
Košická 2
040 01 Rožňava

942/951 21
942/214 22

Oblastná skupina 
Ružomberok 

Milan Ridoška 
Baničné 2/7
034 01 Ružomberok

–
–

Oblastná skupina 
Slovinky

Ing. Otto Stettner 
Lesnícka 11
053 41 Krompachy

–
–

Jaskyniar. skupina 
Spišská Belá

RNDr. Stanislav Pavlarčík
Južná 3/16
060 01 Kežmarok

969/967 951

Speleologický klub 
Slovenský raj 

Ing. Ján Tulis 
Brezová 9 
052 01 Spišská Nová Ves

0965/237 45
0965/233 04

Oblastná skupina 
Šafárikovo 

Matej Gaál 
Tr. družby 47 
979 01 Rimavská Sobota

–
–

Oblastná skupina 
Tisovec 

Ivan Kubíni 
Štefánikova 
980 01 Tisovec

0865/3341/48
956 0865/933 22

Oblastná skupina 
Trenčín 

Jiří Stehlík 
Dukel. hrdinov 4 
911 05 Trenčín

–
–
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Názov Vedúci Tel.: zam.,
domov

Oblastná skupina 
Trenčianske Teplice 

Emil Kavalír
Štefánikova 11 0831/922 524
917 51 Tren. Teplice

–
0831/922 524

Oblastná skupina 
Tríbeč 

Ľubomír Sapák
č. 214
966 61 Hodruša-Hámre

–
–

Oblastná skupina 
Uhrovec 

Štefan Čukan 
Partizánska 259/19 
956 41 Uhrovec

–
–

Speleoklub 
Univerzity 
Komenského 

RNDr. Pavel Ženiš 
Topoľčianska 25 
851 05 Bratislava

0805/249 41
(E. Kapucian)

Oblastná skupina 
Žilina 

Slavomír Chmela 
Piešťanská 12 
010 08 Žilina

–
089/544 00

Stalo sa už pravidlom, že na sklonku zimy 
sa stretávajú slovenskí jaskyniari vo Svite, aby 
sa mohli pochváliť úspechmi za predošlý rok.  
A veru sa bolo čím pochváliť. V dňoch 25. a 26. 
3. 1995 sa v hoteli Mladosť stretlo 120 sloven-
ských jaskyniarov i hostí. Za ČSS sa zúčastnil 
jej predseda Ing. Michal Piškula, za SAŽP – cen-
trum RNDr. Viera Tereková, CSc. a RNDr. Sta-
nislav Klaučo.

Na miesto stretnutia si jaskyniari zvykli  
a zdá sa, že v podstate vyhovuje. Iste, vyskytli 
sa i drobné nedostatky, ale i zlepšenia. Ťažkosti 
sú tradične so zabezpečením techniky, keďže ju 
nevlastníme a sme nútení ju zháňať z rôznych 
strán. Preto vyzývame všetkých, aj kritikov, 
aby pomohli v budúcnosti s jej zabezpečením. 
Máme našťastie dobrých priateľov a organizá-
cie, ktoré jaskyniarom fandia. Tu musím spo-
menúť aj stáleho sponzora Chemosvit CHEM, 
a.s., ktorý nám vždy umožní využiť bezplatne 
priestory hotela Mladosť, upraviť ceny nocľa-
hu na únosnú mieru a ešte prispel i finančnou 
čiastkou 6 000 Sk pre SSS, ktorou sme mohli 

pokryť aj cestovné a ubytovacie náklady hostí 
a čestných členov. Pripraviť všetko počnúc po-
zvánkami, ubytovaním, stravovaním, panelmi, 
transparentmi, zatemnením miestností atď. 
nie je jednoduché, navyše ak človek je ešte aj 
zamestnaný. Organizačné starosti sa znásobili 
aj prípravou valného zhromaždenia. Ale keď sa 
táto akcia vydarí, všetko dobre dopadne a ľudia 
sú spokojní, tak je to najlepšia odmena. Nuž, 
toľko so zákulisia celej akcie.

Program SPELEOMÍTINGU bol veľmi pes-
trý a zaujímavý. Jaskyniari sa prezentovali svo-
jimi najnovšími výsledkami speleologického 
prieskumu a výskumu na Slovensku aj v zahra-
ničí, ukážkami využitia počítačov a topofilu v 
speleológii, ako aj problematikou speleoarcheo-
lógie. Každý si našiel tematiku, ktorá ho zaují-
mala. Rozpisovať všetky objavené metre na Slo-
vensku a v zahraničí snáď nie je potrebné, lebo 
boli opísané s Spravodaji.

V ďalšom uvedení členovia predniesli 
o svojich objavoch prednášky spolu s 
premietaním videofilmov alebo diapozití-

SPELEOMÍTING 95 Oľga Miháľová



38

vov, či mapovými plánmi. Zaujímavé boli 
prednášky z expedícií. Oživením bola pútavá 
prednáška o Bolívii od Štefana Labudu. Iste 
každého zaujala jaskyňa Lechuguilla a národ-
né parky v USA v podaní Gusta Stibrányiho, 
pre ktorú by bola vhodná i samostatná bese-
da. Peter Holúbek nás na chvíľu preniesol do 
exotického Mongolska a Zdeno Hochmuth 
do jaskýň v Nórsku.

Nové možnosti pre jaskyniarov poskytujú 
počítače. Ich využitie v speleológii predviedli 
Ing. Ivan Demovič, Doc. Zdenko Hochmuth a 
RNDr. Edo Kladiva. RNDr. V. Tereková a RNDr. 
S. Klaučo za Slovenskú agentúru životného 
prostredia nás informovali o možnosti dlho-
dobého sledovania jaskynného prostredia po-

mocou moderných prístrojov. S problematikou 
práce v speleoarcheológii nás oboznámil PhDr. 
Juraj Bárta CSc. a s výsledkami sčítania netopie-
rov RNDr. M. Uhrín. Bola to skutočne poestrá 
paleta prednášok. V budúcnosti bude potrebné 
určiť aj maximálnu dobu trvania prednášok, 
pretože i keď sú mnohé zaujímavé, čas neúpros-
ne tlačí.

Na paneloch propagovali svoju činnosť sku-
piny a speleokluby fotografiami a mapami jas-
kýň. Aj naši speleoumelci F. Miháľ a M. Kuchár 
sa predstavili svojimi prácami. Určite nikto ne-
ľutoval čas tu strávený. Napriek drobným nedo-
statkom má akcia stúpajúcu úroveň. A tak o rok 
sa dúfam znova stretneme v hoteli Mladosť vo 
Svite.

1. Nové objavy v jaskyni Javorinka
 RNDr. S. Pavlarčík
2. Okienková jaskyňa
 V. Daniel
3. Bystriansky kras
 D. Csala
4. Výsledky sčítania netopierov
 RNDr. M. Uhrín
5. Prepojenie Psích dier a Stratenskej jaskyne
 O. Miháľová
6. Monitoring jaskynného prostredia
 RNDr. V. Tereková, RNDr. S. Klaučo
7. Bolívia 94
 Š. Labuda
8. Tišnovský kras
 M. Molík
9. Jubilejná jaskyňa
 RNDr. P. Magdolen
10. Lechuguilla cave
 G. Stibrányi
11. Prierez 25 ročnou činnosťou jaskyniarov
 P. Hipman
12. Speleoarcheológia
 PhDr. J. Bárta, CSc.
13. Skalistý potok
 Doc. Z. Hochmuth

14. Počítače v speleológii
 RNDr. E. Kladiva
15. program ABISSO
 Doc. Z. Hochmuth
16. Trojrozmerné zobrazenia jaskynných 
      priestorov
 Ing. I. Demovič
17. Rumnunsko
 RNDr. L. Novotný
18. Mongolsko 94
 Ing. P. Holúbek
19. Velebit 94
 B. Šmída
20. Stratenská jaskyňa
 O. Miháľová
21. Jaskyňa pod Prašivou a jaskyňa Hričov
 Ing. J. Szunyog
22. Národné parky sz. časti USA
 G. Stibrányi
23. Jaskyne v Nórsku
 Doc. Z. Hochmuth
24. Francúzsko 94
 P. Pokrievka
25. Topofil a jeho využitie v jaskyni
 B. Šmída

Prehľad prednášok
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ČSS usporiadala v dňoch 21. 4. – 23. 4. 1995 
v Rudiciach už 14. ročník Speleofóra. Českí 
jaskyniari prezentovali výsledky prieskumu 
a výskumu v roku 1994. Pravidelnými hosťa-
mi sú tu aj slovenskí jaskyniari. Tohto roku 
ich prišlo 14. Štyria z nich prispeli tiež svoj-
imi prednáškami do programu. Števo Labu-
da predniesol prednášku o expedícii v Bolívii  
a Ing. Ivan Demovič pomocou počítača pred-
viedol trojrozmerné zobrazenie jaskýň.

Počas jeden a pol dňa predniesli a premietli 
jaskyniari 12 prednášok. V sobotu večer bolo 
vyhodnotenie:

– Za najvýznamnejší objav roka v ČR bolo vy-
hlásené novoobjavené horné poschodie v Novej 
Amatérskej jaskyni s názvom Alabaster, v dĺžke 
okolo 500 m, ktoré vynikajú unikátnou výzdo-
bou. Priestory objavili jaskyniari zo skupina  
ZO 6-17 Topas.

– Najvýznamnejším objavom v zahrani-
čí bolo vyhodnotené prepojenie jaskyne Psie 
diery so Stratenskou jaskyňou, na ktorom sa 
podieľali so slovenskými jaskyniarmi spele-
oklubu Slovenský raj O. Miháľovou a Ing. P. 
Budickým aj jaskyniari ČSS ZO 5-01 M. Bulva 
a ZO 6-07 Marková. Veľmi pozitívne ohodno-
tili ich príkladnú spoluprácu so slovenskými 
jaskyniarmi.

– Zvláštna cena Speleofóra za celkovú prezen-
táciu bola udelená akcii „Na dno sveta“.

– Najlepším príspevkom Speleofóra bol prí-
spevok Jaromíra Brauna: „Důlní díla v křemi-
tém písku v Poniklé“.

– Najlepšiu prednášku mal Jiří Kyselák: Canin 
95.

Večer pokračovala voľná zábava až do rána. 
V nedeľu boli exkurzie do jaskýň Moravského 
krasu.

Prednášky speleofóra.

1. Sloupský koridor – Amatérska jaskyňa
 Z. Motyčka
2. Velebit
 B. Šmída
3. Mongolsko
 R. Zatloukal
4. Využitie krasových javov v dobe kamennej 
      – Lom Mokrá
 P. Kos, P. Škrdla
5. Horné poschodie v Amatérskej 
      jaskyni-Alabastr
 M. Audy
6. Cerňansko brezno – Canin
 J. Kyselák
7. Trojrozmerné robrazenie jaskýň pomocou 
     počítača
 I. Demovič Z. Hochmuth
8. ČZS – Macocha
 R. Šebela
9. Sovinecko
 P. Mazal
10. Španielsko
 P. Mazal
11. Stratenská jaskyňa
 J. Veselý
12. Na dno sveta – Francúzsko
 V. Slíva
13. Pásmo diapozitívov
 J. Motyčka
14. Tenerife
 J. Wágner
15. Južná Amerika
 Š. Labuda
16. Owen 94
 R. Tásler
17. Francúzsko 94
 R. Šebera
18. Na dno sveta
 J. Kyselák

SPELEOFÓRUM 95 Oľga Miháľová
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Krátka predexpedícia šiestich jaskyniarov 
Speleoklubu Univerzity Komenského a OS Mu-
ráň si stanovila za cieľ pripraviť vo Velebite v 
prvé májové dni východiskovú bázu pre pláno-
vaný letný projekt. Že bude pohorie ešte čias-
točne zaodeté v bielom sme tušili, no priamo 
na mieste činu zostávame prekvapením stáť s 
otvorenými ústami. Prístupové cesty do centra 
rezervácie Rožanski a Hajdučki kukovi nie sú 
stále ešte odhrnuté !

Pôvodnú alternatívu ťažkých vynášok, spoje-
ných s vybudovaním vysunutého bivaku pri jed-
nej pozoruhodnej priepasti, teda bez priblíženia 
kopca materiálu autom asi nezvládneme. Mení-
me program na povrchové túry, plus explorácie 
najbližších k táboru dostupných vchodov (na 
úplnej periférii záujmových masívov vysunutá 
opustená chatka pre lesných robotníkov).

Redukcia pri výbere nájdených vhodných lo-
kalít pokračuje. Dynamika rútenia ľadových 
blokov a firnových lavín v priestrannejších 
otvoroch v tomto ročnom období práve vrcholí. 
K zostupu do nich sa odmietajú vyjadriť aj naj-
ostrieľanejší velebitskí bojovníci. Prieskum sme 
nútení orientovať na tie menšie, až, dalo by sa 
povedať, nenápadné.

Vo vyšších polohách je pohyb osobitý ako 
taký vôbec. Mnohé trhliny pokrýva sneh do 
takej miery, že iba znalosť tunajšej krasovej 
morfológie nám umožňuje pomedzi nimi rela-
tívne bezpečne manévrovať. Všetko, čo má po-
dozrivú líniu predĺženia približne S-J, veľkým 
oblúkom obchádzame. Prepady po pás pod 
firnovú krustu sú i tak časté. V závere akcie už 
získavame jemnocit, kde drží firn najlepšie, a 
zvykáme si. Podozrivé miesta často preskaku-
jeme, alebo rýchlejšie prebiehame, zvyčajne po 
vysokej stávke s kolegom a sprostredkovaní in-
formácií, komu treba oznámiť, že to prípadne 
bola „šluchta“). V protiklade, v exponovanom 

teréne (v lete nepreniknuteľné porasty ko-
sodreviny a zložité škrapoviská) sa dá chodiť 
pre množstvo snehu pohodlne a rýchlo. Tiež 
prehľadnosť je vysoká a viaceré vchody upú-
tajú pozornosť už z diaľky. Do toho všetké-
ho vretenice, vyliezajúce za slnečnými lúčmi 
zo západu už odtopených svahov a nádherné 
horské kvety, derúce sa spod snehovej periny. 
Jednoducho, jar je tu!

Za normálnych okolností by sme sa pozreli 
do oblasti hrebeňa Begovački kuk tak za nie-
koľko rokov. Jeho chrbát dosahuje výšku 1300 
– 1350 m, a ešte čosi južnejšie, a už sa systém 
s možnými tisícmetrovými systémami končí. 
Odvodňovanie mení vergenciu do lokálnych 
štruktúr Ličko polja, známeho údolia Stirovača, 
s ponornými systémami, hlbokými maximálne 
niečo cez 300m.

Zo západnej strany je Begovački kik obme-
dzený strmými zlomovými svahmi, 80 až 100 m 
vysokými skalnými kulisami, na opačnej strane 
je reliéf stupňovitý a skoro totožný s okrajovými 
svahmi Hajdučki kukovi, do ktorých plynule na 
sever prechádza. Za štyri dni tu zliezame a do-
kumentujeme 6 nových priepastí. Na ostatné, 
zaregistrované, samozrejme niet času.

Perspektívu vkladáme do vchodu s intenzív-
nym prievanom, správajúceho sa ako spodný 
vstup. Sprvu homogénna studňa, vytvorená v 
tzv. Jelar brekciách, naberá hĺbkou členitosti 
(prírodné mosty, paralelné šachty) a končí (?) 
60 m hlbokou studňovitou kavernou s profilom 
10 × 25 m. Pokračovanie nenachádzame, prie-
van sme asi minuli niekde v boku. Priepasť do-
sahuje tým pádom 124 m a nazývame ju Obor.

V inej šachte sa po prekopaní na jej dne dostá-
va Dušan do úzkych vertikálnych trhlín, s povr-
chovou vrstvou sintru a ílu, pokrytých stovka-
mi úlomkov slimačích ulít. O priepasti Dunjača 
spočiatku predpokladáme, vzhľadom ku jej 

BEGOVAČkI kUk ’95

Branislav Šmída
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pozícii takmer na okraji skalných útesov, že ide 
o gravitačnú poruchu. Omyl, klasická priepasť, 
hlboká okolo 50 m. V Jazernej (-36 m) naráža-
me na plytké vodné zdrže a niekoľko života-
schopných jaskynných kobyliek. Preskúmaná 
je okrem toho ešte jedna „jama – snježnica“ a 
ďaľšia priepasť trhlinovitého typu, ktorých ma-
pové podklady zatiaľ neboli dodané.

Tento Velebit, to sú zvláštne hory. Fenome-
nálny holokras, a priepasti pritom nikde, alebo 
plytké, úzke, zavalené. Odrazu naberáte kurz 
„šrégom“ najkratšou cestou k táboru cez ne-
výrazný les a vchodov, orientovaných do celých 

línií, sa nie a nie zbaviť! Aké môžu byť hlboké? 
Niekedy sa nám už lenilo aj dole vhodiť kameň, 
takže treba sa ísť presvedčiť osobne. Výprava Ve-
lebit 95 sa uskutoční v termíne medzi 21. júlom 
až 13. augustom.

Paráda, povedali si nakoniec Z. ágh, M. Grif-
lík, D. Kotlarčík, K. Kýška, L. Ludhová a B. 
Šmída, napriek tomu, že vŕtačku tentoraz ani 
dobíjať nebolo treba, a celou cestou domov, do 
lona bezpečných slovenských jaskýň, už zase 
rozhutovali, čo to bude za vertikálne šialenstvo 
a ktorý z nálezov bude patriť medzi najhlbšie 
na svete.
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17. – 21. júl 1995
NSS Convention
Blacksburg, Virginia
USA
Kontakt: Carol Tiderman, 7600 PINDELL
Scholl Road, Fulton, MD 20759 USA

19. – 27. august 1995
International Speleology Camp
Garda
Kontakt: Razvan PETRESCU
Str. Izv, Trotusului nr. 2, blok D8, ap. 28, sect.4
75395 BUCHAREST
tel:+/40/1 659 54 46, 650 57 39
fax: +/40/1 312 37 67

10. – 15. október 1995
Speleosport XXIII. ročník
Suncuius
kontakt: rovnaký ako predchádzajúca akcia

6. – 7. október 1995
Swiss National Congress
Breitenbach, Basel, Switzerland
Kontakt: Schweizerische Gesellshaft
für Höhlenforschung, sektion Basel
P.O.Box, CH-4003 BASEL, Switzerland
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Jednou z najdôležitejších činností pri priesku-
me jaskýň je vypracovanie mapovej dokumentá-
cie jaskyne alebo vdutých tvarov krasového re-
liéfu. Práve táto dokumentácia dáva podrobnú 
predstavu o rozvoji systému a aktuálnych alebo 
prepokladaných nadväznostiach a v konečnom 
dôsledku sa stáva impulzom pre ďalší úspešný 
prieskum.

Najčastejšie používaná metóda kompasového 
zamerania polygónového ťahu sa obvykle vy-
hodnocuje kombináciou výpočtovo-grafického 
spôsobu s pomerne značným podielom manu-
álnych činností. Vyhodnotenie merania polygó-
nového ťahu sa naviac skomplikuje v prípade 
uzavretých ťahov, kedy v dôsledku chýb mera-
nia a vyhodnotenia vznikne diferencia v polo-
he pripojených bodov. Tým vzniká aj potreba 
vyrovnania súradníc pre dosiahnutie zhody v 
polohe pripojených bodov. V tomto prípade 
výpočtové riešenie presahuje medze únosnosti 
výsledného efektu v bežnej speleologickej pra-
xi. Naviac, a to je hlavné, je potrebné výsledky 
výpočtov vyjadriť v grafickej forme v obvyklých 
priemetoch. Oveľa zložitejšie a náročnejšie je 
znázornenie jaskynného systémy v trojrozmer-
nom priestore.

Programový systém ABISSO

S myšlienkou využitia výpočtovej techniky 
pri spracovaní výsledkov merania sa členovia 
OS Ružomberok začali zaoberať už v historic-
kej dobe sálových počítačov v sedemdesiatych 
rokoch. Vtedy aj vznikol program, ktorý naj-
skôr zvládol výpočet súradníc a neskôr aj vy-
rovnávanie uzavretých polygónových ťahov [1]. 
Komplikovaná bola však príprava údajov, iden-
tifikácia vetvenia a uzatvárania hrán polygónu 
a nakoniec aj tak výsledky bolo potrebné spra-

covať graficky ručne pri dodržovaní platných 
zásad [2]. Hlavnou nevýhodou však bola ťaž-
kopádnosť prístupu k vtedajším počítačom a 
malá operatívnosť pri vykresľovaní jaskynného 
systému. Dá sa však tvrdiť, že aj tak nám tento 
prístup pomohol a do určitej miery zjednodušil 
a hlavne spresnil výsledné mapové spracovanie 
zvlášť rozsiahlych jaskynných systémov.

Možnosť oprášenia už realizovaných myšlie-
nok na novej úrovni vznikla s príchodom osob-
ných počítačov na pracovné stoly užívateľov. 
Hlavným cieľom sa tu javilo využitie interaktív-
nosti pri príprave údajov a tiež pri ich vyhodno-
tení aj v grafickej forme. Tak vznikol programo-
vý systém ABISSO na platforme PC-techniky 
pod MS-DOS, využiteľný pri príprave mapovej 
dokumentácie v speleologickej praxi s mini-
málnymi nárokmi na „počítačovú gramotnosť“ 
používateľa. Naviac už vonkoncom nevyžaduje 
znalosti o numerických procesoch pri výpočte, 
vyrovnávaní a spôsoboch grafických výstupov 
súradníc (goniometria, extrémy funkcionálu, 
axonometria...).

Štruktúra systému

Hlavnou úlohou systému ABISSO je výpo-
čet a vyrovnanie súradníc bodov polygónového 
ťahu podľa zadaného vetvenia systému s výstu-
pom výsledkov v numerickej a tiež v grafickej 
forme. Základným predpokladom pre prípra-
vu údajov sú výsledky kompasového merania 
polygónového ťahu. Ide teda o tri údaje: dĺž-
ku, sklon a azimut každej hrany polygónové-
ho ťahu získané zameraním dĺžky (pásmom), 
sklonu (sklonomerom) a azimutu (kompasom, 
buzolou). Tieto údaje spolu s identifikáciou 
vetvenia ťahu umožňujú výpočet a vyrovnanie 
súradníc všetkých bodov polygónového ťahu 

Jaskyne v hlbinách bajtov
(o jednom spôsobe vyhodnotenia merania)

Peter Patek, Zdenko Hochmuth
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jaskynného systému. Z matematického hľadis-
ka ide vlastne o určitú formu transformácie z 
lokálnych sférických súradníc do globálneho 
ortogonálneho systému. Orientácia ortogonál-
nych súradníc je daná pevne a to tak, že os × je 
v smere VÝCHOD, y – v smere SEVER a os z – 
zvisle na rovinu pôdorysu.

Z hľadiska používateľa má programový sys-
tém dve sekcie: Editor údajov merania a Vyhod-
notenie výsledkov. Spojovacím členom medzi 
nimi je Výpočet.

Hlavné menu
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Prípravu údajov pre výpočet súradníc bodov 
polygónového ťahu umožňuje Editor údajov 
merania – tento tvorí základné užívateľské 
rozhranie na prípravu údajov. Jeho úlohou 
je zadávanie, opravy, dopĺňanie, vymazávanie 

hodnôt zamerania a identifikáciu vetvenia 
systému pomocou referenčných bodov. Tu je 
tiež možnosť určenia rozsahu vykresleného 
systému a výstupu komentárov k zadaným 
bodom.

V zostavenej verzii je možné zadať 999 bodov 
s ľubovoľným vetvením podľa príslušných re-
ferenčných bodov. Referenčné body určujú kde 
sa hrana polygónu odpája od už definovaných 
bodov, na ktorý bod sa pripája alebo či končí 
voľne. V prípade pripojenia na definovaný bod 
sa počas výpočtu automaticky uskutoční vyrov-
nanie súradníc na tento bod.

Pre možnosť pripojenia polygónového ťahu na 
zadané súradnice je vo voľbe „Nastavenia“ tabuľ-
ka pre vloženie desiatich externých bodov, ku kto-
rým sa môžu potrebné hrany polygónu naviazať. 
Takto je daná možnosť výpočtu časti jaskynného 
systému alebo pripojenie jaskyne na známy súrad-
nicový systém. Tu je tiež daná možnosť definova-
nia nadmorskej výšky pre hociktorý bod systému, 
na ktorý sa bude potom vzťahovať výpočet nad-
morskej výšky všetkých ostatných bodov.

Ostatné voľby a nastavenia rozhodujú o spô-
sobe výpočtu a výpise výsledkov, intervale siete 
v grafických výstupoch, jednotkách, móde zo-
brazenia atď.

Po voľbe „Texty“ je možné vložiť texty týkajú-
ce sa názvu jaskyne, autorov zamerania, dátu-
mu zamerania ap., ktoré sa budú vypisovať vo 
výsledkoch či už v alfanumerickej forme alebo v 
hlavičkách grafických výstupov.

Editor údajov merania je takto vlastne špecia-
lizovaný spreadsheet definujúci polygónový ťah 
jaskynných priestorov ako aj ďalšie určenia pre 
výpočet a vykresľovanie výsledkov výpočtu.

Celá činnosť v editore sa deje iba v operačnej 
pamäti, takže pre uchovanie zadaných údajov 
alebo zmien je potrebné tieto nahrať do exter-
nej pamäti (obvykle pevný disk). Po tejto fáze sa 
odštartuje Výpočet.

Editor údajov merania
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Výstupy výsledkov

Po úspešnom ukončení výpočtu (vypíše sa o 
tom hlásenie) je možné dostať sa k výsledkom. 
Tu je treba poznamenať, že po príprave údajov 
a snahe o nahratie do pevnej pamäti sa generuje 
kontrola konzistencie údajov. V prípade urči-
tých kombinácií nekorektností sa vypíše hlá-
senie s lokalizáciou a nahratie sa neuskutoční. 
Takto je zabezpečená určitá možnosť odhalenia 
logických chýb pri zadávaní. Je však zrejmé, že 
chyby charakteru preklepov, alebo chybne urče-
ného vetvenia si musí overovať sám užívateľ.

Výstup výsledkov výpočtu súradníc sa uloží v 
ASCI súbore, ktorý je potom možné cez „Tlac.
vysled“ buď prezerať priamo na displeji alebo 
odoslať do pripojenej tlačiarne. Je samozrejme 
taktiež možné súbor natiahnuť do niektorého 
z viacerých textových editorov (T602, Norto-
nEditor, AmiPro....) a ďalej spracovávať. Tieto 
výsledkové súbory okrem vypočítaných hodnôt 
súradníc obsahujú nadmorské výšky, dĺžky (po 
vyrovnaní), denivelácie jednotlivých vetiev, de-
niveláciu systému, celkovú dĺžku systému atď.

Oveľa názornejšia je však grafická forma vý-
stupu výsledkov. V tejto verzii je po voľbe „Gra-
phic“ k dispozícii grafický výstup výsledkov v 
axonometrickom zobrazení v 3D a tiež pôdorys 
zobrazený v 2D. V oboch prípadoch je možné 
zobraziť celý systém, alebo zvolenú súvislú časť 
a to aj s ďalšími údajmi ako číslovaním bodov, 

výpismi komentárov a generovaným sieťovaním 
v pôdorysnej rovine. Hodnota rozstupu sieťo-
vania sa určí implicitne alebo je zadaná podľa 
potreby.

Na displeji vykreslený polygónový ťah je 
potom možné ľubovoľne natáčať (pri 3D v 
priestore, pri 2D v rovine), zmenšovať, zväčšo-
vať a posúvať po displeji v ľubovoľnom smere. 
Podľa potreby je možné vykreslený polygónový 
ťah odoslať v grafickej forme do pripojenej tla-
čiarne alebo plotra. V prípade rozloženia nákre-
su na viac strán je možné vypnúť orámikovanie 
a výpis textov.

Výstup grafiky do tlačiarne sa neuskutočňu-
je ako hardcopy displeja ale sa vykresľuje podľa 
nastaveného typu tlačiarne a nastaveného rozlí-
šenia, čím sa dosahuje oveľa kvalitnejšie rozlíše-
nie ako na displeji.

Ako vidieť z predošlého ide tu o vykresľovanie 
polygónového ťahu podľa zvolených nastavení. 
Pre úplné vykreslenie mapy jaskynného systé-
mu by bolo potrebné doplniť vstupy o rozmery 
šírok a výšok nad bodmi – čo je už v Editore 
údajov merania pripravené. Pre presné vykresľo-
vanie obrysov chodieb je však potrebné doriešiť 
komplikované otázky nejednoznačnosti celého 
rozsahu doplňujúcich údajov.

Celkove však programový systém ABISSO 
môže poslúžiť na rýchle spracovanie výsledkov 
zameriavania polygónových ťahov vedených v 
jaskynných priestoroch alebo aj na povrchu. Je 

Nastavenia a externé súradnice
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daná jednoduchá možnosť dopĺňania ďalších 
domeriavaných údajov, ich opravy ako aj mož-
nosť rozloženia veľkých systémov na dielčie 
časti. Pre názornú predstavu a možnosť grafic-
kej prezentácie slúži grafický modul na ktorý 
už priamo môže nadviazať ručné dokreslenie 
obrysov chodieb a ďalších údajov obvyklého 
znázorňovania jaskýň. Je však samozrejmé mať 
k dispozícii aspoň počítač triedy PC AT ( 286) 
alebo výkonnejší (RAM aspoň 1MB) s operač-
ným systémom MS DOS, displej VGA resp. 
SVGA a niektorú z u nás obvyklých tlačiarní 

(od STAR LC 10... cez HP 560C... HP4P...). Táto 
konfigurácia však na dnešné pomery nie je až 
tak nedostupná.
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NAJDLHŠIE JASKYNE

1. Systém Demänovských jaskýň (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry,  
Demänovské vrchy) cca 24 000 m

2. Stratenská jaskyňa – Psie diery (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) 21 000 m
3. Jaskyňa Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Ďumbier) cca 8 000 m
4. Domica – Čertova diera (Slovenský kras, Silická planina) 5 900 m
5. Starý hrad (Nízke Tatry, Ďumbierke Tatry, Demänovské vrchy) 5 101 m

6. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných (Nízke Tatry, Ďumbierke Tatry, 
Demänovské vrchy) 5 034 m

7. Javorinka (Tatry, Východné Tatry, Vysoké Tatry) 4 135 m
8. Jaskyňa Skalistého potoka (Slovenský kras, Jasovská planina) 3 833 m
9. Čachtická jaskyňa (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze) cca 3 700 m
10. Moldavská jaskyňa (Košická kotlina, Medzevská pahorkatina) cca 3 500 m
11. Jaskyňa Zlomísk (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 3 242 m
12. Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra, Bralná Fatra) cca 2 500 m
13. Bobačka (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina) 2 221 m
14. Javorová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 2 218 m

15. Liskovská jaskyňa – jaskyňa L-2 (Podtatranská kotlina, Liptovská kotlina, 
Chočské pohorie) 2 160 m

16. Jasovská jaskyňa (Košická kotlina, Medzevská pahorkatina) 2 122 m
17. Bystrianska jaskyňa (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie) cca 2 000 m
18. Belianska jaskyňa (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry) 1 752 m
19. Stanišovská jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 1 680 m
20. Ardovská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina) cca 1 600 m
21. Gombasecká jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina) 1 525 m
22. Štefanová č.1 (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 1 521 m
23. Suchá jaskyňa č.1 (Veľká Fatra, Hôľna Fatra) 1 500 m
24. Brestovská jaskyňa (Tatry, Západné Tatry, Roháče) 1 450 m

25.-26.
Drienovská jaskyňa (Slovenský kras, Jasovská planina) 1 300 m
Nová Stanišovská jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) cca 1 300 m

27. Čiernohorská nižná – Veterná jaskyňa (Tatry, Východné Tatry, Vysoké Tatry) 1 250 m
28. Dobšinská ľadová jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) 1 232 m

29.-30.
Krásnohorská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina) 1 100 m
Silická ľadnica (Slovenský kras, Silická planina) 1 100 m

31. Jaskyňa na Kečovských lúkach (Slovenský kras, Silická planina) 1 010 m

Tabuľky najdlhších a najhlbších jaskýň  
na Slovensku – stav k 31. 12. 1994

Pavel Bella
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32.-33.
Hučiaca vyvieračka (Slovenský kras, Plešivecká planina) cca 1 000 m
Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera (Slovenský kras, Silická planina) cca 1 000 m

34. Medvedia jaskyňa (Zimná jaskyňa) (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, 
Demänovské vrchy) 950 m

35. Okno (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 930 m
36. Ponická jaskyňa (Zvolenská kotlina, Zvolenská pahorkatina) cca 900 m

37. Čiernohorská jaskyňa (Jaskyňa Kamenných očí) (Tatry, Východné Tatry, 
Vysoké Tatry) 850 m

38. Milada (Slovenský kras, Silická planina) 800 m

39.-40.
Hrušovská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina) 780 m
Suchá jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 780 m

41. Jaskyňa nad Kadlubom (Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie) 708 m
42. Driny (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Smolenická vrchovina) 650 m

43. Jaskyňa nad vyvieračkou (Malá Fatra, Krivánska Fatra, Krivánske Veterné 
hole) 620 m

44.-45.
Bystriansky závrt (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie) 600 m
Kunia priepasť (Slovenský kras, Jasovská planina) 600 m

46. Veľké Prepadlé (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Homoľské Karpaty) 597 m
47. Zlatá diera (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) 593 m

48.-49.
Modrovská jaskyňa (Považský Inovec, Nízky Inovec) 550 m
Teplica (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina) 550 m

50. Plavecká jaskyňa (Malé Karpaty, Plavecké predhorie) 545 m

NAJHLBŠIE JASKYNE

1. Starý hrad (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 432 m
2. Javorová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 312 m
3. Jaskyňa Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Ďumbier) 300 m
4. Jaskyňa Skalistého potoka (Slovenský kras, Jasovská planina) 289 m

5. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, 
Demänovské vrchy) 284 m

6. Javorinka (Tatry, Východné Tatry, Vysoké Tatry) 220 m
7. Kunia priepasť (Slovenský kras, Jasovská planina) 203 m
8. Tristárska priepasť (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry) 201 m
9. Stratenská jaskyňa – Psie diery (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) 194 m
10. Čertova diera (Slovenský kras, Horný vrch) 186 m
11. Brázda (Slovenský kras, Silická planina) 181 m

12. Systém Demänovských jaskýň (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demä-
novské vrchy) 173 m

13.-14.
Bystriansky závrt (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie) 164 m
Zadný úplaz (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy) 164 m

15. Belianska jaskyňa (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry) 160 m
16. Malá Železná priepasť (Slovenský kras, Silická planina) 142 m
17. Veľká Buková priepasť (Slovenský kras, Silická planina) 141 m
18. Bezodná priepasť (Tatry, Západné Tatry, Osobitá) 140 m
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19. Ponorná priepasť (Slovenský kras, Silická planina) 135 m

20. Čiernohorská jaskyňa (Jaskyňa Kamenných očí) (Tatry, Východné Tatry, 
Vysoké Tatry) 129 m

21. Veľká ľadová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 125 m
22. Diviačia priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina) 123 m
23. Veterná priepasť (Slovenský kras, Horný vrch) 120 m
24. Jaskyňa Slnečného lúča (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 113 m
25. Dobšinská ľadová jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj) 112 m

26.-27.
Nová Kresanica (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy) 110 m
Silická ľadnica (Slovenský kras, Silická planina) 110 m

28. Priepasť v Okolíku (Tatry, Západné Tatry, Osobitá) 106 m
29. Michňová (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina) 105 m

30. Mojtínska priepastná jaskyňa (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, 
Strážov) 104 m

31. Čachtická jaskyňa (Malé Karpaty, Nedze) 102 m
32. Zvonivá jama (Slovenský kras, Plešivská planina) 101 m
33. Obrovská priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch) 100 m
34. Kosienky (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 97 m
35. Jaskyňa Zlomísk (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 95 m
36. Priepasť v Sivom vrchu (Tatry, Západné Tatry, Sivý vrch) 93 m

37.-38.
Bystrianska jaskyňa (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie) 92 m
Jaskyňa na Rúbani (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov) 92 m

39. Štefanová č. 1 (Nízke Tary, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 91 m
40. Jaskyňa za Bukovicou (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 87 m
41. Štepnica (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze) 85 m
42. Majkove ponory (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Homoľské Karpaty) 84 m
43. Veľká Artajama (Vihorlatské vrchy, Humenské vrchy, Krivoštianka) 80 m

44.-45.
Haviareň (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Biele hory) 79 m
Dvojitá priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch) 79 m

46. Muflónia priepasť (Slovenský kras, Plešivecká planina) 77 m

47.-53.

Dubová priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch) 75 m
Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra, Bralná Fatra) 75 m
Jelenia priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina) 75 m
Netopieria jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina) 75 m
Priepasť pod Hajagošom (Slovenský kras, Jasovská planina) 75 m
Sonda na Krakovej holi (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 75 m
Trojramenná priepasť (Slovenský kras, Jasovská planina) 75 m

K aktualizácii údajov prispeli: 
doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc., Ing. P. Ho-
lúbek, RNDr. P. Magdolen, Ing. P. Mrázik, 
RNDr. S. Pavlarčík, B. Šmída a MvDr. J. Tencer.  

Napriek polemike členovia Speleoklubu Cassovia 
v Košiciach trvajú na udávaní horeuvedenej dĺžky 
Moldavskej jaskyne do jej úplného zamerania.
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O Z N A M

Ako sme sa dozvedeli z listu RNDr. Jaroslava Hromasa, vedúceho ochrany a prevádzky jaskýň  
z Agentúry ochrany prírody a krajiny Českej republiky, je i naďalej možný bezplatný vstup členov 
SSS do všetkých sprístupnených jaskýň v správe tejto organizácie. Návštevu jaskyne je možné absol-
vovať na základe predloženia platného preukazu, avšak iba členom SSS, nie členom ich prípadného 
sprievodu alebo rodinným príslušníkom. Za túto sympatickú informáciu dr. Hromasovi ďakujeme. 

Redakcia 

Mnoho št’astia!
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Dňa 9. 5. 1995 vo veku 71 rokov nás navždy 
opustil člen speleologického klubu Slovenský 
raj Jozef Novotný zo Spišskej Novej Vsi.

Patril k tým, ktorým podzemný svet učaril na 
celý život. Slovenský raj v ňom stratil svojho veľ-
kého obdivovateľa a milovníka a my všetci sme 
stratili vzácneho človeka a priateľa. V našom klu-
be aktívne pôsobil 30 rokov, najskôr ako radový 
člen, neskôr ako hospodár v tom pravom zmys-
le slova, ktorý sa s pedantnosťou len jemu vlast-
nou staral i o tie najmenšie drobnosti výstroja  
a výzbroje klubu. V sedemdesiatych rokoch 
pracoval v Predsedníc-
tve SSS, kde vykonával 
funkciu pokladníka. Ni-
kdy neodmietol žiadnu 
prácu, ale s láskou vyko-
nával aj tie práce, ktoré 
pre nás boli nezaujímavé. 
Veľký kus práce odvie-
dol v Medvedej jaskyni, 
Stratenskej jaskyni, ale 
i na ďalších lokalitách v 
Slovenskom raji, v jasky-
ni Javorinka, na našich 
expedíciách v Rumunsku 
a iných krasových loka-
litách. Nezlomili ho ani 
neúspechy a my všetci 
sme obdivovali jeho vita-

litu a svojský humor, ktorým nás poháňal do 
ďalšej práce. Neskôr, keď vek a zdravotný stav 
mu už nedovolili zúčastňovať sa na našich čo-
raz náročnejších akciách v jaskyniach, neod-
dal sa nečinnosti, ale pomáhal ako sa dalo až 
do posledných chvíľ. Snáď nikto z nás si nevie 
predstaviť naše skupinové jaskyniarske týždne 
bez jeho účasti. Jeho usilovné ruky bolo vždy 
cítiť v celom tábore. Večer, keď sme si posadali  
k ohňu, patril k tým, ktorých každý rád počú-
val a jeho rozprávanie ostane vždy v našich spo-
mienkach.

Ako človek prírody snáď 
cítil koniec svojho života a 
chystal sa s nami rozlúčiť, 
ale skôr ako to stihol uro-
biť, skôr ako sme sa my 
stihli poďakovať za všetko, 
čo pre nás a naše jaskyniar-
stvo urobil, ticho a neča-
kane odišiel. V našich srd-
ciach aj v našich životoch 
však ostane niečo, čo sa z 
neho prenieslo na nás.

Ďakujeme ti za všetko 
náš pán Novotný.

Členovia speleologického 
klubu Slovenský raj

Spomienka na priatel’a: Jozef NovotNý 1924 – 1995
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So zármutkom oznamujeme, 
že dňa 14. 4. 1995 zomrel v Dobšinej 

bývalý člen Speleologického klubu Slovenský raj 
Michal Jendrál. 

Jeho pamiatka bude žiť v našich spomienkach.
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The second issue of the bulletin brings cur-
rent information on the research and mapping 
of karst regions in Slovakia and abroad, as well 
as summaries of research done in 1994 and 
descriptions of our most important event, the 
12th General Assembly. 

Among the contributions discussing cave re-
search, there is a very interesting description 
and map of Stará poľana cave in Jánska valley 
(the Low Tatras), which was discovered earlier, 
but which was measured and mapped only re-
cently by P. Holúbek and J. Vajs. Our colleague 
from the Czech Speleological Society, Marek 
Audy, informs us about the most important 
finding of last year in Bohemia-sections of the 
cave "Nova Amatérska" with many rich decora-
tions. The cover of the bulletin shows pictures 
of this cave. D. Csala, a member of the speleo-
logical group in Brezno writes about a fascinat-
ing cave in the region of Horehronie. P. Magdo-
len, a regular contributor from the Bratislava 
group, brings information on some caves in 
the Small Carpathian Mountain region "Bo-
rinský karst" which were artificially excavated. 
In the last contribution P. Strečanský presents 
a survey of the research of the Handlová spe-
leological group on the occasion of their 10th 
anniversary, 

J. Tulis, the chairperson of the Slovak Spe-
leological Society, contributes a report on its 
1994 activities. He details the activities of all the 
divisions of the Society, including the discover-
ies of 3,500 meters of cave corridors, of which 
2,500 were in Slovakia. More than 4,450 meters 
of corridors were mapped. The organizing of 
many other events was also very successful and, 

in addition, we succeeded in regular publica-
tion of our SSS bulletin. Another contribution 
discusses the realization and the results of the 
meeting of the 12th General Assembly, which 
was held on the 24th of March 1995 in Svit with 
seventy three delegates attending. During the 
Assembly, elections of the new chairperson, the 
committee, and the oversight committee took 
place. Ing. J. Tulis was re-elected as the chair. 
There were few changes in the personnel of the 
committee; Doc. Z. Hochmuth was reelected as 
vice-chair, Ing. T. Ďurka continues as the ad-
ministrator, and Ing. P. Holúbek is in charge 
of financial matters. The other members of the 
committee are O. Miháľová, Ing. Š. Mlynárik, 
and Dr. J. Tencer. Dr. St. Pavlarčík was elected 
as the chair of the oversight committee, whose 
members are P. Čarný and P. Lukáč. The direc-
tory of the leaders of the divisions of the or-
ganization, committees, and the rescue service 
forms an important art of the current issue. 

O. Mihaľová in her two contributions writes 
about the social activities, Speleomeeting in 
Slovakia and Speleoforum in Bohemia. 

B. Šmída, the enthusiastic organizer, de-
scribes the spring trip to Croatia with its inter-
esting speleological findings. 

On many occasions, the implementation of 
computers in the processing of mapping data 
is mentioned. Doc. Patek (Slovak Technical 
University in Bratislava) and Z. Hochmuth tell 
about one of the possible ways of processing 
of measurements. The table of the longest and 
deepest Slovak caves, prepared by P. Bella, ends 
the section of interesting points. 

Editor 

SUMMARY
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