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Úvod
Pri hodnotení činnosti SSS musíme vy-

chádzať z podmienok, v akých sa Spoloč-
nosť nachádzala a v akých pracovala. Pre-
dovšetkým to bola:

1. strata finančných dotácií na rok 1992
2. odstúpenie tajomníka SSS z funkcie
3. odstúpenie zastupujúceho tajomníka a 

ekonóma z funkcie
4. kooptovanie nového ekonóma a jedné-

ho nového člena do výboru SSS.
Vo februári 1992 bolo výboru SSS ozná-

mené zrušenie finančných dotácií pre SSS na 
rok 1992.

Na zasadnutí výboru SSS dňa 24. IV. 1992 
bol tajomník SSS RNDr. P. Mitter, CSc. na 
vlastnú žiadosť uvoľnený z funkcie tajom-
níka. Výbor prijal dočasné riešenie a touto 
funkciou poveril RNDr. I. Račka. RNDr. I. 
Račko 7. IX. 1992 na zasadnutí výboru ab-
dikoval na funkciu zastupujúceho tajomní-
ka, ekonóma i člena výboru SSS. Na tomto 
zasadnutí výboru bol kooptovaný za člena 
výboru Ing. Tomáš Ďurka. 5. XII. 1992 bol 
do výboru na funkciu ekonóma kooptova-
ný Ing. Miroslav Košík.

V súčasnosti výbor SSS pracuje v tomto 
zložení:

Ing. J. Tulis – predseda
Doc. RNDr. Z. Hochmuth – podpredseda
Ing. M. Košík – ekonóm
O. Turócziová – člen
Ľ. Varjú – člen
Ing. T. Ďurka – člen
Ing. Š. Mlynárik – člen

Činnosť výboru
Vyššie uvedené skutočnosti sa odrazili aj na, 

kvalite a množstve odvedenej práce výboru.

V prvom rade sa výbor zaoberal riešením 
finančnej situácie spoločnosti. Na zasad-
nutí predsedníctva výbor predložil riešenie 
ekonomickej situácie v SSS. Predsedníctvo 
návrh výboru schválilo a určilo priority vý-
davkových položiek ž prostriedkov SSS.

Výbor rozbehol jednania na MK SR, kde 
sa rysovala možnosť finančných dotácií. 
Taktiež sa výbor obrátil aj na MŠ SR a SKŽP 
o finančnú podporu. Všetky tieto rozpraco-
vané aktivity boli prerušené voľbami v júni 
1992. Celá akcia sa začala znovu a po osob-
ných jednaniach sme dostali finančnú dotá-
ciu našej činnosti v r. 1993 z MŽP. V týchto 
aktivitách bude výbor pokračovať.

V spolupráci s OS a klubmi boli zorga-
nizované lezecké dni, celoslovenský jasky-
niarsky týždeň a speleologická škola.

Vypracované boli vykonávacie smernice 
pre Pravidlá priznania práva na prednostný 
prieskum a výskum lokality.

Uskutočnilo sa jednanie so zástupcami 
SMOPaJ o majetkovom vysporiadaní a ďal-
šej spolupráci medzi SSS a múzeom.

Ďalej výbor prejednával prípravu pred-
sedníctva SSS a vydávanie Spravodajcu SSS.

Z dôvodov uvedených v úvode výbor ne-
pracoval tak, ako by mal, ako by si to jeho 
členovia predstavovali a želali. Účasť jed-
notlivých členov výboru na zasadnutiach 
bola nasledovná:

Ing. J. Tulis, Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc.,
a RNDr. I. Račko –100%.
Ľ. Varjú, O. Turócziová – 83%.
Ing. Š. Mlynárik – 50%.
Od účasti člena výboru na zasadnutiach 

v podstate aj závisel jeho prínos pre prácu 
vo výbore.

Situácia medzi jednotlivými zasadnutiami 
výboru sa často menila, Vystupovali do po-

Ján TuLIS
predseda SSS

Správa o činnosti SSS za rok 1992
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predia nové a nové problémy. Výbor nestíhal 
riešiť všetky problémy. Riešili sa iba tie naj-
aktuálnejšie, na vypracovanie koncepcie čin-
nosti SSS už nezostávalo času ani síl.

Bolo to obdobie hľadania, hľadania sa-
mých seba, hľadanie spôsobu existencie  
v súčasných spoločensko-ekokomických pod-
mienkach. Bolo to aj obdobie improvizácie.

Všetci členovia nepracovali rovnako, ale 
nedá sa povedať, že by prácu vo výbore nie-
kto zanedbával. Každý pracoval toľko, koľ-
ko predseda od neho vyžadoval, koľko mu 
jeho pracovné a iné životne dôležité povin-
nosti dovoľovali. Treba si uvedomiť, že kaž-
dý člen výboru je zamestnaný, žije a pracuje 
v určitých podmienkach. Dôležité bolo, že 
každý člen výboru chcel byť prospešný a 
chcel pomôcť riešiť vzniknutú situáciu,,

Výbor nemohol, ani nestihol riešiť všetky 
vzniknuté problémy. Pri ich riešení vychá-
dzal z určitých priorít. Zameral sa predo-
všetkým na riešenie týchto úloh:

•	zabezpečenie	chodu	sekretariátu	SSS,
•	zabezpečenie	 finančných	 prostriedkov	

na činnosť SSS,
•	vydávanie	Spravodajca	SSS,
•	zabezpečenie	a	spoluorganizovanie	cen-

trálnych akcií,
•	zachovanie	jednoty	jaskyniarov.
Sekretariát SSS udržiaval spojenie s orga-

nizačnými jednotkami, rozširoval informá-
cie pre členskú základňu. Vyexpedoval pre 
členov dve čísla Spravodajcu SSS. Podieľal 
sa na organizácii lezeckých dní, jaskyniar-
skeho týždňa; mapovacieho kurzu. Pripra-
voval podklady pre jednanie výboru SSS a 
jednania s inými organizáciami a inštitú-
ciami. Vybavil 576 listových zásielok.

Stav členskej základne
V roku 1992 sme evidovali 41 OS a klu-

bov. V dobe medzi zasadnutiami predsed-
níctva niektoré OS sa premenovali:

OS B. Bystrica na Speleoklub B. Bystrica 
OS Bratislava na Speleo Bratislava 
OS Košice – Jasov na Speleoklub Cassovia 
OS Demänovská dolina na Jaskyniarsky
       klub (JK) Demänovská dolina 
OS Dubnica n./V. na Jaskyniarsky klub 
      Dubnica n./V
OS Chtelnica na OS Inovec 

OS Terchová na Speleoklub Malá Fatra
OS Nicolaus na Speleoklub Nicolaus
OS Rožňava na SPELEO Rožňava
OS Spišská Nová Ves na Speleologický
       klub (SK) Slovenský raj.
Vznikla nová OS – Speleo club Neandertál
Za rok 1992 zaplatilo členský príspevok 

621 členov, 83 členov si svoju základnú po-
vinnosť, zaplatiť členský príspevok nesplnilo.

Na zasadnutí predsedníctva SSS 15. VI, 
1991 boli požiadaní všetci, vedúci organi-
začných zložiek o zaslanie aktualizovaného 
zoznamu členov. Do začiatku tohto roku si 
túto povinnosť nesplnili niektoré OS.

Činnosť OS a klubov
OS Banská Bystrica

Jaskyniari z Banskej Bystrice pracovali v 
dvoch krasových územiach: v Tajovskom a 
Ponickom krase. Hlavnou lokalitou v Ta-
jovskom krase bola jaskyňa Dedkovské die-
ry. Venovali sa tu prieskumu, prekopávaniu 
pieskového sifónu a meračskej dokumentá-
cii. Objavili priepasť hlbokú 20 m. Jaskyňu 
uzavreli.

  V jaskyni Poniky (Ponický kras) urobili 
údržbu výdrevy, telefónnej linky a pripravo-
vali čerpanie vody zo sifónu.

Celoslovenského jaskyniarskeho týždňa 
sa zúčastnili štyria a lezeckých dní traja čle-
novia.

OS Bratislava
Hlavnými pracoviskami boli lokality v Bo-

rinskom krase a v krase Devínskej Kobyly.
Najväčšiu pozornosť venovali jaskyni Sta-

rá garda, kde upravili vchod, vykonali far-
biace skúšky, prieskumom objavené priesto-
ry zamerali. Prieskum, hlavne sondovaním, 
vykonávali v jaskyni Sedmička, Vlčie jamy, 
Silnického a v sonde Stratenej dcéry. Zame-
rali tieto jaskyne: Medzivrstvovú (165,5 m), 
Maštaľ (46,7 m), Úkrytovú (16,3 m), Gitaru 
(5,4 m), Soviu (21 m), Jubilejnú (19,62 m) a 
Vetrák (5,5 m)f Zaregistrovali Vysokú a Ha-
diu jaskyňu a Študentovu dieru. Niekoľko 
jaskýň pripravili na exkurzie pre účastníkov 
jaskyniarskeho týždňa.

V krase Vysokých Tatier domerali Veter-
nú jaskyňu a jaskyňu Kamenné oči.
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OS Brezno

Pracovali v krase Nízkych Tatier a Hore-
hronského podolia.

Na Čiernom diele vykonali povrchový 
prieskum a začali hĺbiť sondu v krasovom 
závrte.

Sondovacie práce vykonávali na lokalite 
Chvatimech, Sviniarka, v Lomnistej doline 
a Dolnej Lehote 
(Ponorená jasky-
ňa).

V Lehotskom 
krase meračsky 
pripojili vyvierač-
ky a jaskyne.

Opravovali múr 
vo vstupnej časti 
jaskyne Mŕtvych 
netopierov.

OS Čachtice
Ako v minulom 

období, aj v uply-
nulom roku, pra-
covali Jaskyniari 
na lokalitách kra-
su Bielych Kar-
pát, Malých Kar-
pát a Považského 
Inovca. Sondovali v jaskyni Landrovec. Naj-
väčšiu pozornosť venovali Bodovskému 
ponoru, v ktorom vykonali rozsiahle son-
dovacie práce. V Beckovskej jaskyni hľada-
li sondovaním pokračovanie podzemných 
priestorov. Čachtickú jaskyňu vyčistili od 
odpadkov. Medzi Bodovským ponorom a 
Trenčianskymi Stankovcami vykonali povr-
chový prieskum.

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

OS Červené vrchy
Hlavnú činnosť zamerali na Perlovú jas-

kyňu vo Veľkej Fatre. Objavili v nej 50 m 
chodieb, ktoré aj zamerali, čím celková dĺž-
ka jaskyne dosiahla 400 m. V Chočských 
vrchoch sondovali v priepasti V Pravnáči  
a v jaskyni O-3 (Prosiecka dolina).

Najvýznamnejšie výsledky dosiahli v Štefa-
novej jaskyni (Demänovská dolina), kde ob-
javili 200–300 m nových priestorov, zamerali 
148 m chodieb. Celková dĺžka jaskyne do-
siahla 846 m. Vyhotovili mapy zo Zákruto-
vej a Novej Zbojníckej priepasti (Plešivecká 
planina). V Jánskej doline prekopávali nový 
vchod do Novej Stanišovskej jaskyne. Usku-
točnili povrchový prieskum Osobitej a son-

dovali v Salatíne. 
Navštívili krasové 
oblasti v Macedó-
nii, Košové a Čier-
nej Hore.

Zúčastnili sa na 
Speleofóre 92.

JK Demänovská 
dolina

V ý s l e d k o m 
i n t e n z í v n e h o 
prieskumu v jas-
kyni č. 27 (Demä-
novská dolina) 
bolo objavenie 
okolo 500 m no-
vých priestorov. 
V Pustej jaskyni 
prekopávali zane-
sené chodby. Za-

meriavali chodby v Štefanovej jaskyni.

OS Dubnica
Členovia skupiny sa venovali rozpraco-

vaným lokalitám v Strážovských vrchoch, 
predovšetkým v Mojtínskom krase.

V jaskyni Na Rúbaní po intenzívnom 
prieskume objavili z Veľkého komína vyše 
100 m nových priestorov. V prieskume po-
kračovali aj v Mojtínskej priepastnej jasky-
ni, kde objavili 50 m priestorov. V jaskyni V 
Medzivrší a v priepasti Kortmanka sondo-
vali. Sedimenty odstraňovali aj z Poschodo-
vej priepasti a z priepasti Medzi Kečkami. 
Zdokumentovali jaskyňu Kapušov výkop a 
jaskyňu V Mokrej skale. Na Slnečnej hore 
zamerali desať závrtov a merali výdatnosť 
prameňov Klobušického potoka. Preskú-
mali Dúpnu dieru, Veľkú Strážovskú jasky-
ňu, Stratenú dieru a Otcovu jaskyňu.
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Pre školskú mládež vykonali 6 prednášok 
o krase a jeho ochrane. Jeden člen sa zúčast-
nil JT-92 v Borinke a traja členovia expedí-
cie na Kaukaz.

OS Handlová
Činnosť skupiny bola zameraná hlavne 

na lokality Sklenianskeho krasu. V Závrte 
č. 3 a v ďalších za vrtoch vykonávali son-
dovacie práce. Zúčastnili sa Speleofóra 92 v 
Moravskom krase a lezeckých dní v Demä-
novskej doline.

OS Chtelnica
Skupina pracovala v krase Považského 

Inovca. Najviac práce vykonali v Modrov-
skej jaskyni, v ktorej zabetónovali železný 
uzáver, sondovali a zamerali nové priesto-
ry (90 m), čím jaskyňa dosiahla dĺžku 
542 m. Zamerali tiež vertikálnu jaskyňu 
Na Chlme (12 m). Uskutočnili výkopo-
vé práce pod Jarušovou skalou, v masíve 
Hrabutného vrchu, v jaskyni C-6 a pod 
Holým Kameňom. Vynaložené úsilie však 
zatiaľ neprinieslo očakávané výsledky. V 
Zlatom údolí povrchový prieskum zame-
rali najmä na Hrabutný vrch, Jelenie jazvy 
a Grnicu.

Do Slovenského krasu a Krás Slovenska 
napísali príspevky o Modrovskej jaskyni.

OS Jána Majku
Jaskyniari pracovali na území Slovenské-

ho krasu. 5 pracovných akcií uskutočnili 
do priepasti Brázda, kde ukončili neúspeš-
né sondovanie. V Líščej diere hĺbili sondu, 
zatiaľ neúspešne. Prieskum robili aj v prie-
pasti Nad Jovicami, Sakadák. Vo veľkej zá-
hrade, Pri zelenej značke a v jaskyni Snežná 
diera a Marciho jaskyni. Jeden člen skupiny 
pracoval s jaskyniarmi SK Slovenský raj.

Niektorí členovia zaisťovali exkurzie po 
lokalitách Slovenského krasu alebo v iných 
krasových územiach.

OS Košice – Jasov
Speleologický prieskum vykonávali v ob-

lasti Jasovskej planiny. Na Jasovskej planine 
zdokumentovali jaskyne Vyhňa, Šmykňa, 

Čmeliak a Gordanova, preskúmali 12 závr-
tov. Pripojili na štátnu sieť vchody jaskýň 
Bírešova, Kunia, Fakír a Kamenná tvár v 
systéme Skalistého potoka. Prieskum son-
dovacími prácami robili v jaskyni Fakír, Vy-
soká a Dymová.

V Zádielskej doline vykonal) povrchový 
prieskum. Objavili niekoľko malých jaskýň, 
zdokumentovali Zelenú, Rútenú, Falošnú, 
Vysypanú, Pri traverze. Nad mostom, Nad 
suťoviskom, V Odrele, Fajku, Puklinu, Pre-
vis, šopu, Hotel, Stupienok, HV-46, Klam-
nú, HV-47, Pod Javiskom, Javisko a Komín.

Na Plešiveckej planine skúmali Zákruto-
vú priepasť (PP-49), ktorú zamerali do hĺb-
ky 30 m a Novú zbojnícku (PP-36) priepasť 
so zameranou hĺbkou 34 m.

Členovia pracovnej skupiny Jasov (Speleo-
-club Neandertál) pracovali vo východnej a 
severnej časti Jasovskej planiny. Venovali sa 
prieskumu v Dymovej jaskyni (Mníchova 
diera), v ktorej vo vchode osadili mreže. V 
Moldavskej jaskyni sondovali. Vykonali šesť 
prednášok a zorganizovali niekoľko pozná-
vacích akcií po speleologických lokalitách 
Slovenského krasu.

OS Liptovská Teplička
Všetku svoju činnosť zamerali na jaskyňu 

V Hudákovom ponore (Kráľovohoľské Níz-
ke Tatry). Veľmi náročnými sondovacími 
prácami v aktívnom ponore dosiahli hĺbku 
35 m a dĺžku 70 m.

OS Liptovský Mikuláš
Svoju činnosť zamerali na kras Nízkych 

Tatier. Sondovali v Novej Stanišovskej jas-
kyni. Pri povrchovom prieskume Svido-
vo – Michalovo bola zaregistrovaná jasky-
ňa Vápenka č. 2.Vo Važeckom krase robili 
hydrologický prieskum v jaskyni Prepadlo. 
Mladi členovia nacvičovali v niektorých – 
priepastiach lezeckú techniku. Jeden člen 
sa zúčastnil expedície do talianskych jaskýň 
a niekoľkí JT v Borinke.

OS Liptovský Trnovec
Pracovali na dvoch lokalitách krasu Zá-

padných Tatier. V jaskyni Dúpnica a v Bo-
roškovej jaskyni.
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Hlavnou náplňou činnosti boli sondova-
cie práce a príprava pre prieskum.

SK Malá Fatra (OS Terchová)
V krase Malej Fatry na lokalite prostá a v 

okolí Krivánskej priepasti urobili povrcho-
vý prieskum. Zistili 10 otvorov, priepasť P-3 
s hĺbkou 6 m a jaskyňu Huba. V Kukuriš-
kovej jaskyni znižovali hladinu vody v po-
losífóne a inštalovali vlhkomer a teplomer. 
Sondovali v priepasti Pod Kraviarskym a v 
Medvedej jaskyni. Premerali jaskyňu Pod 
Červenou.

Vykonali exkurziu do Stratenskej a De-
mänovskej jaskyne, zúčastnili sa Speleo-
fóra, jaskyniarskeho týždňa a meračského 
kurzu.

OS Martin
Skúmali v jaskyni D7, Na Vodkách, Žiar-

nej II., Va l. Suchej L, Dolnej a Hornej Stĺ-
povej, Va3, Va4, Va5, Va6, Va7, a Veterný 
jaskyni v belianskom krase Veľkej Fatry. 
Prieskumné práce boli zamerané predo-
všetkým na sondovanie. V niekoľkých jas-
kyniach spočítali netopiere. Pri povrcho-
vom prieskume masívu Tlstá zaregistrovali 
zopár bezvýznamných krasových dutín. 6 
členov sa zúčastnilo jaskyniarskeho týždňa 
v Borinke a 2 členovia 8. lezeckých dní.

OS Muráň
Pracovali v krase Muránskej planiny. V 

pásme Šance, v jaskyni Pod vežou a Na Die-
liku sondovali v podzemných priestoroch i 
na povrchu. Pre členov OS uskutočnili ex-
kurziu do jaskyne Zlatno.

OS Nicolaus
V Medvedej jaskyni (Demänovské vrchy) 

urobili paleontologický výskum, meranie 
mikroklímy a vykopali výskumnú sondu. 
Fotografovali vo Veľkej Stanišovskej jaskyni 
a v jaskyni nad sondou Tierťaž. Na Ohništi 
skontrolovali vystrojenie Ľadovej priepasti 
a v zime pozorovali Vchod Jelenej priepas-
ti. V jaskyni Zlomísk kontrolovali hladiny 
jazier. V dolinke Šuštiačka dokončili doku-
mentáciu jaskýň. Sondovacie práce robili v 

Priepasťovej a Hrebeňovej jaskyni. Vo Va-
žeckom krase v jaskyni Prepadlé prenikli 
do malej siene. Povrchový prieskum usku-
točnili v doline Hlboké a na Predných.

Spoluorganizovali expedíciu Gibraltár 92 
a študijnú cestu do Juhoslávie.

OS Orava
Pracovali v krasovom území Západných 

Tatier (Osobitá). Povrchový prieskum vy-
konali v Bobroveckej doline, na Hrubom 
vrchu a Umrlej. Hľadali staré banské diela 
a krasové javy. Pri povrchovom prieskume 
Suchej doliny. Širokého žľabu a Cigánky 
našli pôvodne označovanú jaskyňu Cigán-
ka a menšiu jaskyňu. Sondovali v Ľadovej 
jaskyni a v Brestovskej jaskyni opravili vylá-
mané mreže.

OS Plavecké Podhradie
Skúmali speleologické lokality v krase 

Malých Karpát a Vysokých Tatier.
Sondovali v jaskyni. Tmavá skala, kde ob-

javili 10 m priestorov. Na lokalite Pohanská 
obnovovali výstuž a v ponore v Suchej do-
line zabezpečili priestory proti zrúteniu, V 
Plaveckom krase objavili nové jaskyne: Nad 
vyvieračkou Bukovinky (25 m), BU-2, BU-3, 
V zákrute (8 m). Na Bubne 4.

Na lokalite Kamenné oči vo V. Tatrách do-
siahli hĺbku 128 m a zamerali polygón dlhý 
730 m. Objavili tu okolo 100 m priestorov. 
Zamerali 230 m dlhý polygón vo Veternej 
jaskyni a preskúmali jaskyňu Czarnogur-
ská Nižná.

OS Rimavská Sobota
V Drienčanskom krase pracovali na via-

cerých lokalitách. Sondážnymi prácami v 
jaskyni Podbanište objavili okolo 20 m no-
vých priestorov. Biologický výskum okrem 
jaskyne Podbanište robili aj v Malej a Veľ-
kej Drienčanskej jaskyni. Pre možnosť 
spojenia jaskyne Nad Kadlubom s jasky-
ňou Podbanište sledovali prietok vody. V 
jaskyni Nad Kadlubom zamerali 32 m no-
vých priestorov. Pokus o prepojenie týchto 
dvoch jaskýň sa zatiaľ nepodaril. Povrcho-
vý prieskum v Slizskom nepriniesol nové 
výsledky.
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OS Rožňava
Členovia skupiny pracovali na krasových 

lokalitách Slovenského krasu. Intenzívny 
speleologický prieskum vykonali v jasky-
ni za Kunovoteplickou vyvieračkou Zugó. 
Speleopotápačský prieskum a trhacie prá-
ce dopomohli k objavu 250 m podzem-
ných priestorov. V Zákrutovej priepasti 
postúpili o 15 m hlbšie. Výkopové práce 
pokračovali aj v Hradovej. Zmapovali 16 
nových jaskýň a priepastí: Slamená die-
ra. Vianočná a Žinčicová priepasť. Malá 
Šingliarova jaskyňa, Mikrošingliarova jas-
kyňa, Horná Šingliarova jaskyňa, Biela, 
Priečna, Hranatá, Deravá, Stará, Mŕtva a 
Psia diera, Snehová a Gotická jaskyňa, jas-
kyňa Pod krídlom.

Zorganizovali večer s občanmi obce Ku-
nová Teplica a exkurzie do novej jaskyne. 
Pre Spravodaj SSS boli spracované dva prí-
spevky o nových speleologických lokalitách 
Plešiveckej planiny. V rámci ochrany jaskýň 
uzatvorili vchod do podzemia Silickej ľad-
nice.

Zúčastnili sa lezeckých dní. Nadviazali 
spoluprácu so zahraničnými jaskyniarmi.

OS Ružomberok
V Chočských vrchoch na Hradišti sondo-

vali v jaskyni Pod závrtom a objavili prie-
pasť Na Hradišti.

V Prosieckej doline počas tábora mladých 
speleológov nacvičovali lezecké prvky a 
pracovali vo vyvieračke. Ďalej zorganizovali 
dva tematické zájazdy.

V Jánskej doline pokračoval výskum kra-
sových lokalít. Vykopali sondu v Liskovskej 
jaskyni a na Čebrati.

SK Slovenský raj (OS Spišská Nová Ves)
Činnosť klubu bola zameraná na územie 

Slovenského raja. Hlavným objektom bol 
jaskynný systém Stratenskej jaskyne. Do 
Stratenskej jaskyne sa uskutočnilo 8 exkur-
zií a 6 pracovných akcií. V jaskyni Psie diery 
je výsledkom prieskumu objav a zameranie 
okolo 200 m nových chodieb, takže jasky-
ňa dosiahla dĺžku okolo 2300 m. Značného 
rozsahu boli výkopové práce v Okienkovej 
jaskyni. Objavené boli tieto jaskyne: Zavá-
ľaná (3 m), Nad Psími dierami (10 m), Nad 
pastierňou. Guľová (zameraná -33,4 m), 
Pod koreňom, Podkova. V mnohých jasky-
niach bol vykonávaný faunistický výskum.

Úspešne prebehol aj XXV. oblastný jasky-
niarsky týždeň. Členovia klubu sa zúčast-
nili Speleofóra, lezeckých dní, celosloven-
ského jaskyniarskeho týždňa, exkurzie do 
krasových území španielska a Európskej 
speleologickej konferencie. Pri príležitosti 
20. výročia objavenia Stratenskej jaskyne 
boli spoluorganizátormi speleologického 
večera v SMOPaJ.

Speleopotápači – východ
Hlavným pracoviskom bol Skalistý po-

tok. Práce boli zamerané hlavne na zais-
tenie prepravnej trasy, dopravu materiálu 
do suchých častí jaskyne a prieskum v su-
chých častiach jaskyne s cieľom dostať sa 
na povrch Jasovskej planiny alebo z planiny 
sa dostať do podzemia suchou cestou. Po 
zameraní polygónu o dĺžke 78,85 m sa zís-
kalo prevýšenie nad 2. sifónom 238,55 m. 
Celková dĺžka polygónu jaskyne je 2816 m. 
Výkopové práce na povrchu, ani použitie 
geofyzikálnej metódy nepriniesli nové mož-
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nosti otvorenia druhého vchodu do jaskyne 
Skalistý potok.

Prieskum a cvičné akcie vykonali v Kunej 
priepasti. Veľkej Žomboji a Čertovej diere 
(všetko Slovenský kras).

Speleopotápačský prieskum vykonali v 
jaskyni Vyvieranie (Demänovská dolina), v 
Zaskočí (N. Tatry), v Harmaneckej jaskyni. 
V jaskyni Zlomísk (Jánska dolina) zamerali 
cca 30 bodov.

Na Speleofóre 92 získali cenu za najlepší 
príspevok informáciou o prieskume Skalis-
tého potoka. O výsledkoch svojej činnosti 
publikovali viac príspevkov.

OS Spišská Belá
Speleologickú činnosť skupina vykonáva-

la v Belianskych Tatrách v krasovom masí-
ve Bujačieho vrchu a vo Vysokých Tatrách 
v krasovom masíve Úplazu a Javorinskej 
Širokej.

V Belianskej jaskyni skúmali mikroklímu, 
rast stalaktitov, krasovú koróziu a nacvičo-
vali lezeckú techniku. V Alabastrovej jasky-
ni pokračovali v mineralogickom výskume 
a zafarbili presakujúcu vodu na dokázanie 
hydrologickej súvislosti s okolitými vyvie-
račkami. V Malej Prievanovej jaskyni posu-
dzovali možnosť pokračovania a v jaskyni 
Javorinka možnosť preniknutia na povrch 
za sifónom Cerberus. Členovia skupiny po-
máhali pri odberoch vzoriek vody pre vý-
skumnú stanicu S-TANAPu v Belianskej a 
Alabastrovej jaskyni.

Pri príležitosti 110. výročia sprístupnenia 
Belianskej jaskyne v spolupráci so SMOPaJ 
zorganizovali speleologický večer.

OS Tisovec
Skúmali krasové lokality v Tisoveckom 

krase a v krase Muránskej planiny. Prieskum 
robili v jaskyni Hradová, Kostolík, Fučiaca 
diera, Michňová a Teplica. V ŠPR Kášter za-
merali a fotografovali vchody objavených 
jaskýň, odobrali geologické vzorky.

OS Tríbeč
Sondážno-výkopové práce pokračovali v 

Jazvinskej jaskyni a Líščej diere. V jaskyni 
Jazvečí hrad vykopali archeologickú son-

du. Povrchový prieskum vykonali na loka-
lite Píla.

Uskutočnili dve prednášky o jaskyniar-
stve pre žiakov ZŠ a SOU v Žarnovici.

OS Zvolen
Členovia skupiny pracovali v krase Kra-

kovej hole (N. Tatry).
V novej sonde dosiahli hĺbku 75 m, dĺžka 

jaskyne sa zväčšila na 175 m. V najhlbšom 
mieste Javorovej jaskyne prerazili úžinu 
a postúpili do hĺbky 312 m, objavili 90 m 
vysoký komín a 60 m dlhú bočnú chodbu. 
Dĺžka zameranej časti jaskyne vzrástla na 
2216 m. Aj v jaskyni Starý hrad pokračovali 
v 400 m hĺbke v rozširovaní úžiny, v ktorej 
sa stráca hlavný vodný tok jaskyne. Ďalší 3 
m dlhý úsek prerazili v občasnej vyvieračke 
v Čiernej dolinke.

Zúčastnili sa exkurzie do krasových ob-
lastí Rakúska, švajčiarska a Talianska. Vý-
sledky svojej činnosti prezentovali 3 speleo-
logickými prednáškami. Celkom zvolenskí 
jaskyniari uskutočnili 22 pracovných akcií, 
ktorým venovali 265 človekodní svojho voľ-
ného času.

OS Žilina
Počas roku vykonali ojedinelé prieskumné 

akcie v Turskej doline. V liečebných ústa-
voch okresu urobili 10 prednášok s premie-
taním filmov o jaskyniarstve.

Jaskyniarska záchranná služba
Činnosť JZS bola zameraná na:

1. materiálne zabezpečenie členov
2. udržiavanie spôsobilosti členov – cviče-

nia
3. ostatnú činnosť.
Členovia JZS si zakúpili osobnú výstroj 

za 140 000 Kčs, za peniaze získané hospo-
dárskou činnosťou. V súčasnosti používaný 
materiál je značne morálne zastaraný. Chý-
ba náradie na zdolávanie závalov, zamore-
ných priestorov, vodných plôch a pod. V 
poriadku je osobný výstroj.

Každý člen JZS je aktívny jaskyniar, čím 
je dostatočne v styku s jaskynným pros-
tredím. Spoločné akcie boli zamerané na 
nácvik záchranných (spoločných akcií). Za 
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uplynulý rok sa spoločné cvičenie uskutoč-
nilo v Kunej priepasti.

Zúčastnili sa lezeckých dní a navštívili 
niektoré krasové oblasti Rakúska, Talian-
ska, Slovinska a Čiernej hory.

V priebehu roku 1992 JZS nemala ostrú 
akciu. Vážnym problémom je nástup no-
vej generácie. Objavuje sa málo vhodných 
jaskyniarov, ktorí by spĺňali náročné pod-
mienky. Ťažisko JZS musí smerovať do pre-
vencie a výchovy jaskyniarov.

Činnosť odborných komisií
Z pôvodných odborných komisií po re-

zignácii ich predsedov zostali iba tri:
– technická komisia (G. Stibrányi) nepra-

covala, 
– komisia pre zahraničné styky (RNDr. P. 

Mitter, Ľ. Varjú) nepracovala,
– komisia pre fyzikálno-chemický a hydro-

logický výskum  pracovala pod vedením 
RNDr. S. Pavlarčíka. 

V Belianskej jaskyni skúmali paleohydro-
grafickú a hydrografickú situáciu, intenzi-
tu korózie jaskynného prostredia, sledovali 
prietokové pomery stalaktitu a mikrokli-
matické pomery. V Alabastrovej jaskyni vy-
konali farbiacie skúšky za účelom potvr-
denia ich súvislosti s krasovými vývermi v 
Tatranskej Kotline. V tejto jaskyni sa tiež 
inventarizoval výskyt sadrovca.

Spravodaj SSS
Po dlhšom prešľapovaní na mieste sa na-

koniec podarilo rozbehnúť aj túto činnosť. 
V uplynulom roku boli vydané dve čísla 
Spravodajcu SSS. Určite mnohí majú vý-
hrady voči obsahu, úprave, či iným nedo-
statkom. Podstatné však je, že sa nám po-
darilo časopis rozbehnúť. Dôležité je, že sa 
našiel okruh prispievateľov, že zatiaľ bolo 
pomerne slušné množstvo príspevkov. Uví-
tame každý návrh a doporučenie ako časo-
pis zlepšiť. Je však treba, aby si každý člen 
SSS uvedomil, že bez jeho pomoci, bez jeho 
priamej účasti na tvorbe časopisu nie je 
možné túto úlohu zvládnuť. Výbor si uve-
domuje dôležitú funkciu tohto periodika 
a jeho vydávaniu bude venovať primeranú 
pozornosť.

Centrálne akcie
I keď sa SSS dostala do finančných  

i organizačných problémov, podarilo sa 
v spolupráci s JK Demänovská dolina 
zorganizovať 8. lezecké dni a spolu s OS 
Bratislava 33. jaskyniarsky týždeň. Obi-
dve tieto podujatia boli úspešné a po-
ďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na ich 
organizácii podieľali. Podrobné správy  
o ich priebehu boli publikované v Spravo-
dajcovi SSS 2/1992.

V dňoch 19. – 21. XI. 1992 bol v Demä-
novskej doline v rámci speleologickej školy 
zorganizovaný mapovací kurz. Kurz viedol 
Doc. RNDr. Z. Hochmuth, CSc. a zúčastni-
lo sa ho 14 členov SSS. Účastníci absolvo-
vali teoretickú výuku a praktické cvičenia z 
mapovania podzemných priestorov. Všetci 
účastníci dostali skriptá Základy speleokar-
tografie.

Všetky tri spomenuté akcie mali úspešný 
priebeh a potvrdili, že o takéto podujatia je 
medzi členmi SSS záujem, sú pre nich prí-
nosom a výbor ich mieni organizovať aj v 
budúcností. V tomto smere však privítame 
každý racionálny návrh na zvýšenie úrovne 
týchto podujatí, či iných akcií.

Záver
V priebehu roku sa ozývali hlasy nepraj-

níkov, že spoločnosť neži je, nič sa nedeje, 
členovia výboru sa len medzi sebou hádajú 
a pod. Aká je však skutočnosť?

Ak to veci pomôže, treba sa aj pohádať! 
A keď každý člen výboru má iný názor na 
problém to je vždy lepšie ako keby mecha-
nicky so všetkým súhlasili.

Ako teda naša spoločnosť žila? Činnosť 
jednotlivých OS a klubov uvedená v pred-
chádzajúcich riadkoch, vydávanie period-
ika, priebeh centrálnych akcií potvrdzuje, 
že SSS žije tvorivým životom. Členovia 
spoločnosti chodia do jaskýň, sondujú, ob-
javujú a dokumentujú jaskyne, zúčastňujú 
sa rôznych stretnutí, píšu do Spravodajcu 
SSS, cestujú do zahraničia. Na sekretariát 
SSS prišlo v uplynulom roku 313 technic-
kých denníkov. Je to o 148 menej ako v roku 
1991.
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Uskutočnilo sa 377 terénnych speleolo-
gických akcií (v roku 1991 – 514), objave-
ných bolo 2045 m jaskynných priestorov. 
Vieme však, že niektorá OS intenzívne 
pracovali po celý rok, avšak na ich aj na 
našu škodu výbory týchto OS nedokázali 
zaslať o svojej činnosti na sekretariát SSS 
ani riadok. Mali by si títo vedúci aj výbory 
uvedomiť, že predovšetkým škodia sami 
sebe. Lebo to čo nie je na papieri, za krát-
ku dobu zanikne. A kto chce, aby sa o jeho 
práci a výsledkoch vedelo, musí sám o sebe 
dať vedieť. Musí si sám urobiť reklamu, 
sám si spropagovať výsledky svojej práce. 
V takýchto skupinách by si mali sami čle-

novia urobiť poriadok a zvoliť si do čela 
takých ľudí, ktorí budú vedieť aj výsledky 
ich práce predať.

Sú však aj OS, ktoré pracujú, píšu tech-
nické denníky aj správy o činnosti, vyko-
návajú dokumentačnú činnosť, ale pretože 
nedostávajú finančnú dotáciu, tak na sek-
retariát nezasielajú žiadne materiály. Chcú 
s nimi podnikať na vlastnú päsť? Asi áno. 
Výbor má v tomto smere rozpracovaný po-
stup, s ktorým budú všetci členovia SSS  
v krátkej dobe oboznámení.

Záverom ďakujeme všetkým členom SSS 
za ich prácu a veríme, že v budúcnosti bude 
ich činnosť aktívnejšia.

Ilustračný snímok Demänovská jaskyňa Slobody
Foto: Z. Hochmuth
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Prehľad činnosti OS a klubov SSS v r. 1992

p.č.  oblastná skupina, klub počet akcií počet TD objavy (m) ročná správa
1 Banská Bystrica 13 6 20 *
2 Banská Štiavnica
3 Bratislava 38 20 *
4 Brezno 17 6 *
5 Čachtice 16 16 *
6 Červené vrchy 12 12 300 *
7 Demänovská dolina 11 11 500
8 Dolné Orešany
9 Dubnica 21 21 150 *

10 Handlová 21 18 *
11 Humenné
12 Chtelnica 23 23 90 *
13 Jána Majku *
14 Košice-Jasov 16 16 165 *
15 Liptovská teplická 7 7
16 Liptovský Mikuláš *
17 Liptovský Trnovec 7 7 *
18 Malá Fatra 5 5 *
19 Martin 10 10 *
20 Muráň 8 8
21 Nicolaus 17 16 *
22 Orava 4 4
23 Piešťany
24 Plavecké Podhradie 110 *
25 Prešov
26 Rimavská Sobota 10 10 52
27 Rožňava 250 *
28 Ružomberok 18 15 *
29 Slovenský raj 37 37 200 *
30 Slovinky
31 Speleoklub UK
32 Speleopotá páči 23 23 *
33 Spišská Belá 10 10 *
34 Šafárikovo
35 Tisovec 14 14 *
36 Trenčín
37 Trenčianske Teplice
38 Tribeč *
39 Uhrovec
40 Zvolen 22 208 *
41 Žilina *



14

 Zoznam jaskýň s prideleným právom priority
Lokalita Vedúci Skupina Poloha Náplň

Malé Karpaty
Sonda Čisto Magdolen P. Bratislava Homolské Karp. prieskum

prolongácia
dokumentácia

Viktória Magdolen P. Bratislava Homolské Karp. prieskum
prolongácia
dokumentácia

Veľké Prepadlé 
J-1

Magdolen P. Bratislava Homolské Karp. prieskum
prolongácia
dokumentácia

Veľké Prepadlé 
P-2

Magdolen P. Bratislava Homolské Karp. prieskum
prolongácia
dokumentácia

Stará garda Magdolen P. Bratislava Homolské Karp. prieskum
prolongácia
dokumentácia

Vlčie jamy Magdolen P. Bratislava Homolské Karp. prieskum
prolongácia
dokumentácia

Jubilejná Magdolen P. Bratislava Homolské Karp. prieskum
prolongácia
dokumentácia

Silnického Magdolen P. Bratislava Homolské Karp. prieskum
prolongácia
dokumentácia

Sedmička Magdolen P. Bratislava Homolské Karp. prieskum
prolongácia
dokumentácia

Sonda Strat. dcéry Magdolen P. Bratislava Homolské Karp. prieskum
prolongácia
dokumentácia

Považský Inovec
Modrovská Demovič I. Chtelnica Grnica sondovanie

prolongácia
Mačacia Demovič l. Chtelnica Krahulčie hory sondovanie

prolongácia 
uzatvorenie

HK1 (Líščie diery) Demovič I. Chtelnica Holý Kameň sondovanie 
prolongácia

B1 Demovič I. Chtelnica Jelenie Jamy sondovanie 
prolongácia

G5 Demovič I. Chtelnica Grnica sondovanie
V Zlatom údolí Demovič I. Chtelnica Marhát sondovanie 

prolongácia
HV 123 Demovič I. Chtelnica Hrabutný vrch sondovanie 

pozorovanie
Kremnické vrchy
Harmanecká Izbica Schwarz J. B.Bystrica v. Kotelnica prieskum
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Zoznam jaskýň s prideleným právom priority
Lokalita Vedúci Skupina Poloha Náplň

Zvolenská kotlina
Ponická Schwarz J. B. Bystrica Ponická vrch. prieskum ochrana 

dokumentácia
Drienka Schvvarz J. B. Bystrica Ponická vrch. ochrana výskum
Starohorské vrchy
Môcovská Schwarz J. B. Bystrica Môcovská d. prieskum výskum
Veľká Fatra
Perlová Holúbek P. Belianska d. prieskum
Chočské vrchy
O-3 Holúbek P. Prosiecka d. sondovanie
V-3 Holúbek P. Prosiecka d. sondovanie
Západné Tatry
V Teplom žľabe Holúbek P. Teplý žľab sondovanie
Nízke Tatry
Štefanová Rybanský M. Demänovská d. sondovanie 

dokumentácia
Jaskyňa č. 27 Rybanský M. Demänovská d. sondovanie 

dokumentácia
Za Kancľom Gresch A. L. Mikuláš Jánska d. prieskum 

sledovanie 
zvetrávania 
hornín

Havrania priepasť Gresch A. L. Mikuláš d. Michalovo sledovanie 
priesakov 
spodnej vody

Veľká Stanišovská Gresch A. L. Mikuláš Stanišovská d. ochrana 
sledovanie 
vody a biotopov

Malá Stanišovská Cresch A. L. Mikuláš Stanišovská d. ochrana
Nová Stanišovská Gresch A. L. Mikuláš Stanišovská d. prieskum 

sledovanie 
hladiny vody

Partizánska Gresch A. L. Mikuláš Jánska d. prieskum 
a ochrana

Biela Gresch A. L. Mikuláš Jánska d. prieskum
Pod Brtkovicou Gresch A. L. Mikuláš Brtkovica sledovanie 

hydrológie a fauny
Jaskyňa Brtkovica Gresch A. L. Mikuláš d. Brtkovica sledovanie 

hydrológie
V Priepadlách 
č. l, 2

Gresch A. L. Mikuláš Slepá d. pozorovanie 
hydrológie
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Zoznam jaskýň s prideleným právom priority
Lokalita Vedúci Skupina Poloha Náplň

Veľká ľadová 
priepasť

Gresch A. L. Mikuláš Jánska d. sledovanie ľadu

V Sokole Gresch A. L. Mikuláš Jánska d. sledovanie 
hydrológie

Jaskyňa Zlomísk Gresch A. L. Mikuláš Jánska d. prieskum 
hydrologické 
pozorovania

V Starej Poľane Gresch A. L. Mikuláš Jánska d. prieskum
Občasná 
vyvieračka

Gresch A. L. Mikuláš Medzibrodie hydrologické 
pozorovania

Vysoké Tatry
Veterná Magdolen P. Bratislava Javorová d. prieskum 

sondovanie 
dokumentácia

Kamenné oči Magdolen P. Bratislava masív Úplazu prieskum 
sondovanie 
dokumentácia

Javorinka Pavlarčík S. Spiš. Belá Javorová d. prieskum 
výskum 
dokumentácia

Pod Úplazom Pavlarčík S. Spiš. Belá masív Úplazu prieskum 
dokumentácia 
výskum

Na základe smernice Pravidla priznania práva na prednostný prieskum a výskum lo-
kality podľa čl. 6, publikuje Výbor SSS Zoznam lokalít rezervovaných právom priority v 
zmysle či. 10a na základe uznesenia Predsedníctva SSS z 6. 3. 1993 v zmysle či. 3 ku dňu 
6. 3. 1993.
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Vážení priatelia, jaskyniari!
Aj keď verím, že JZS bude mať len príjemné po-

vinnosti preventívnej činnosti, môže sa stať, že nás 
budete potrebovať. Predkladáme Vám aktualizo-
vaný zoznam členov a čakateľov JZS záchranných 
družstiev Liptovský Mikuláš (LM) a Rožňava (RV).

Pre rozvinutie rýchlej a účinnej akcie v prí-
pade nehody potrebujeme telefonicky oznámiť 
náčelníkovi alebo inému členovi JZS nasledov-
né údaje:

•	presné	miesto	zásahu	(lokalitu)
•	charakter	nehody	
•	stav	postihnutého,	čas	úrazu	
•	charakter	jaskyne,	dostupnosť	terénu	
•	 počet	 domácich	 jaskyniarov,	 schopných	 po-

môcť
•	aktivity,	ktoré	už	boli	podniknuté	na	záchranu.	

Veľa úspechov a bezpečnosti pri práci Vám želá 
IvanRačko

náčelník JZS

Pravidelné každoročné stretnutie českých jas-
kyniarov v Moravskom krase sa konalo 23.  – 25. 
apríla 1993 v Rudiciach – Tumperku.

Účasť nebola taká hojná aká bývala v pred-
chádzajúcich rokoch, ale pravých nadšencov 
jaskyniarstva sa postupne nazbieralo dosť, pre-
tože okrem prezentovania sa výsledkami práce 
skupín, je to aj možnosť na stretnutie sa s pria-
teľmi, výmenu skúseností i informácií.

V piatok a v sobotu bolo prednesených 12 
prednášok sprevádzaných s premietaním dia-
pozitívov, v Ktorých nás jaskyniari obozná-
mili s najnovšími objavmi a úspechmi doma  
i v zahraničí. Zapojili sa aj slovenská jaskyniari  
a predniesli prednášky:
P. Holúbek: O objavoch v Štefanovej jaskyni 
O. Turócziová (M. Bulva): Systém Stratenskej 

jaskyne
D. Hutňan: Skalistý potok 
a v súťaži diapozitívov súťažil snímok B. Šmídu.

V sobotu na záver Speleofóra bolo vyhodno-
tenie:
•	 najlepší	 príspevok	 v	 zborníku	 Speleofóra: 

S Brasellari – Kras v Albánsku
•	najväčší	objav	ČR:	členovia	ČSS	6	–	04	Rudice	

– Polnočný komín (Rudické propadáni)
•	 najväčší	 objav	 v	 zahraničí:	 speleopotápačská	

skupina Sardínia E92 za objavy v Grotte Del 
Bue Marino

•	najlepší	diafón:	RNDr.	J.	Himmel
•	sútaž	diapozitívov:	A.	Audy	–	Kruhy
•	miniserial	(divácka	cena):	manželia	Nemcovi	

– Ľadová výzdoba
•	cena	poroty:	J.	Štetina	–	neúspešný	prienik
•	zvláštne	ocenenie:	členovia	SSS	–	speleopotápa-

či Východ:  za prieskum v Skalistom potoku.
Po vyhodnotení nasledovalo posedenie a zá-

bava pri country muzike takmer do rána. V ne-
deľu boli exkurzie do Rudického propadáni, 
Býči škály, Ochozskej jaskyne.

V dňoch 22. – 23. 4. 1993 sa konal v Ostrave 
seminár o problematike priemyselného leze-
nia, záchrane, osôb a činnostiach vo výške a 
nad voľnou hĺbkou. Cieľom seminára bolo 
sústrediť odborníkov zo všetkých oblastí čin-
nosti z Čiech a Slovenska, kde sa používa na 
pohyb lanová technika, oboznámiť sa z ich 
poznatkami, názormi ako aj problémami le-
gislatívy.

Obsahové zameranie prednášok:

•	história	priemyselného	lezenia
•	speleologická	technika
•	horolezecká	technika
•	technika	priemyselného	lezenia
•	záchrana	osôb	pomocou	lanovej	techniky
•	legislatíva	pri	činnosti	vo	výške	a	nad	voľnou	

hĺbkou
•	skúšobníctvo	vo	VVUÚ	pre	oblasť	činnosti	vo	

výške.
Seminár usporiadala technická komisia požiar-

nej ochrany a bezpečnosti práce s formou Mean-
der, katedra techniky požiarnej ochrany a bezpeč-
nosti práce na Vysokej škole banskej v Ostrave.

SPELEOFÓRuM 93

JASKYNIARSKA ZÁCHRANNÁ SLuŽBA

Informácie technickej komisie ČSS

Oľga Turócziová
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Adresár členov Jaskyniarskej záchrannej služby    
meno funkcia/

zamestnanie
adresa

domov/zamestnanie
telefón domov/

zamestnanie
RNDr. Ivan Račko náčelník RZS SSJ Hrušková 515/G-1, 

031 04 Lipt. Mikuláš, 
Hodžova 11, 
031 01 Lipt. Mikuláš

/0849/227 19, /0849/ 
201 58, 59

Záchranné družstvo Liptovský Mikuláš

Jozef Knap vedúci ZD 
Demänovská ľadová 
jaskyňa

Brezová 497/11, 
031 04 Lipt. Mikuláš 
032 51 Dem. Dolina

/0849/242 96 
/0849/201 42

Peter Fedor člen ZD 
Horská služba

Staré koliesko A/4, 
032 51 Dem. Dolina, 
Jasná 83, 
032 51 Dem. Dolina

/0849/915 84  
/0849/ 916 78

Paľo Herich člen ZD
podnikateľ

Senická 626/7, 
031 04 Lipt. Mikuláš,
Ploštín 91, 
031 01 Lipt. Mikuláš

/0849/206 78

Peter Holúbek člen ZD 
SMOPaJ

Pobrežná 434, 031 04 
Lipt. Mikuláš Školská 4,  
031 03 Lipt. Mikuláš

/0849/915 55

Ivan Kráľ čakateľ ZD 
Kožiarske závody

Jesenského 1314, 
031 01 Lipt. Mikuláš

/0849/232 12

Michal Lopčiansky členZD
Niké

Kemi 629/9, 
031 01 Lipt. Mikuláš

/0849/245 01

Ľúbo Rybanský člen ZD
podnikateľ

Cédrová 496, 
031 04 Lipt. Mikuláš

Jan Šmoll člen ZD Svätý Kríž 184, 
031 01 Lipt. Mikuláš

/0849/225 34, 
            218 45

Milan Valaštiak člen ZD 
KL Otupné

Lipt. Trnovec 254, 
031 01 Lipt. Mikuláš 
Javorina-Otupné,
023 91 Dem. Dolina

/0849/915 45

Václav Voclon Člen ZD 
Demänovská ľadová 
jaskyňa

Priebežná 484/1, 
031 04 Lipt. Mikuláš 
032 51 Dem. Dolina

/0849/261 116 
/0849/201 42

Pavol Vozárik člen ZD 
Obecný úrad

Lipt. Trnovec 253 
032 22 Lipt. Trnovec

/0849/ 973 11

Záchranné družstvo Rožňava

Tomáš Lazár vedúci ZD Banícke 
múzeum

Zakarpatská 1, 
048 01 Rožňava

/0942/242 32

Ing. Ondrej Bolaček člen ZD 
ZB. n.p.

Komenského 18, 
048 01 Rožňava 
049 23 Nižná Slaná

/0942/951 05, 951 21

Róbert Boroš člen ZD 
OPP Rožňava, 
chlad. služba

Čučmianska 4, 
048 01 Rožňava

/0942/21 83
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Speleoklub Banská Bystrica

Vás pozýva na pracovný zraz Poniky ’93

Cieľ:
1) dokončenie prerážky druhého vchodu 

do známych priestorov za II. sifónom. Po-
kračovanie jaskyne za druhým sifónom je 
preskúmané len v priľahlých častiach jasky-
ne, ďalej sú panenské chodby! Aktívny pod-
zemný tok vyteká po l,6 km vzdušnej vzdia-
lenosti, je tu možnosť značných objavov.

2) Speleopotápačský prieskum Oravecké-
ho žriedla s cieľom preniknúť do systému 
Ponickej jaskyne od vyvieračky.

3) vybudovanie uzáveru jaskyne Pískavého 
Jana, menšej jaskyne, ale s krásnou výzdobou

4) pripravené sú ďalšie aktivity v okoli-
tých jaskyniach

Ako na to: vytvorenie pracovných skupín, 
ktoré nepretržitou aktivitou pomocou me-
chanických kladív a trhacích prác rozšíria 
stávajúcu puklinu na plný profil, až kým sa 
neocitnú v tzv. komínoch za sifónom. Ob-
dobne budeme pracovať aj na ďalších pra-
covných lokalitách.

Kde: Ponická jaskyňa
Kedy: 3. – 11. júla 1993

Doprava: Autobusom – z autobusovej 
stanice v Banskej Bystrici linkou Poniky 
alebo Ponická Huta, vystúpiť na zastávke 
Poniky-poľnohospodárske družstvo (prvá 
zastávka na Ponikách). Odtiaľ pešo poľnou 
cestou smerom západným pozdĺž elektric-
kého vedenia asi 20 minút chôdze. Znače-
nie bude zabezpečené.

Autom – z Banskej Bystrice smerom na 
Brezno, odbočiť hneď za Banskou Bystri-
cou do Šalkovej, odtiaľ smer Poniky (znač-
né stúpanie s ostrými zákrutami!). Pred 
poľnohospodárskym družstvom odbočiť 
doprava na označenú poľnú cestu, ďalej 
podľa značiek SSS.

ubytovanie vo vlastných stanoch na lúke 
pri jaskyni

Stravovanie z vlastných zdrojov
Podrobnosti osobne na adresách a tele-

fónoch:
Jaroslav Schwarz, Sitnianska 13,  
tel. 088/805 08 domov, 088/424 80 práca
Štefan Mlynárik, Javornícka 25,  
tel. 088/440 10 domov, 0867/818 18 práca
Ivan Belička, Švermova 29,  
tel. 088/352 31 domov, 088/236 81 práca
všetci Banská Bystrica 974 00

Adresár členov Jaskyniarskej záchrannej služby 
meno funkcia/

zamestnanie
adresa

domov/zamestnanie
telefón domov/

zamestnanie
Ing. Ladislav 
Herényi

člen ZD 
Banícke múzeum

Kyjevská 3, 
048 01 Rožňava

/0942/241 96

Miroslav Hujdič členZD 
OÚNZ Rožňava

Zakarpatská 3, 
048 01 Rožňava

/0942/17

Milan Kankula čakateľ ZD Ardovo 5, 
049 55 Dlhá Ves

Viktor Kliment člen ZD 
OSP Rožňava

Južná 4, 
048 01 Rožňava

/0942/24 11

Jozef Nagy člen ZD 
Geologický prieskum

Kyjevská 1, 
048 01 Rožňava

70942/23 94

Jaroslav Stankovič člen ZD 
SES Rožňava

Partizánska 212, 
049 23 Nižná Slaná 
048 01 Rožňava

/0942/951 38

Poniky ’93
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Po objavení Perlovej jaskyne v roku 1986 sa 
úsilie preniknúť na tejto lokalite do ďalších 
priestorov upriamilo na prekonanie závalu v 
Zlomenom dóme. Keďže je tu rozsiahly zával, 
nepodarilo sa nám ho prekonať. Pri sústredení 
na problém závalu sme akosi pozabudli na tes-
né a nepríjemné plazivky vedúce z Volejbalové-
ho dómu. Až 18. 3. 1988 pri ich dôkladnejšom 
skúmaní nás zaujala úzka štrbina, z ktorej fú-
kal citeľný prievan. Po krátkom kopaní sme 
prenikli cez túto úžinu do siene Košičanov. 
Odtiaľto na juhovýchod vedie tesná chodba, 
no v ďalšom postupe nám bránila kvapľová 
bariéra. Po krátkom váhaní sme si kladivom 
prekliesnili cestu do Križovatky – zaujímavého 
priestoru o pôdoryse 2 × 5 m, z ktorého vybie-
ha šesť navzájom zatiaľ nesúvisiacich chodieb.

Dve, veľmi zaujímavé, výrazne vodou mo-
delované chodby vybiehajúce na juhovýchod, 
končia po pár metroch zasintrovaným závalom. 
Istotne by bolo zaujímavé poznať priestory za 
touto prekážkou. Stúpajúca chodba smerujú-
ca na západ preklenuje nehlbokú trojmetrovú 
priepasť a končí pri meracom bode m.b. 69. Pri 
prvej návšteve tohto miesta sme tu začali hĺbiť 
v sutine malú sondu. Pomedzi voľné bloky ka-
meňov padali drobné skaly do niekoľkometro-
vej priepasti. Po troch krátkych kopaniach sa 
nám do už asi jeden meter hlbokej sondy náhle 
zosunula sutina a toto miesto sme predbež-
ne opustili. Ďalšie sondovacie práce na tomto 
mieste však nepovažujeme za beznádejné.

Zatiaľ najzaujímavejšia chodba vedúca z 
Križovatky je klesajúca plazivka smerujúca 
na juhozápad. Po viacerých lomeniach chod-
by ústi do menšieho priestoru. Pri m.b. 56 je 
táto chodba preťatá výraznou tektonickou 
poruchou. Na nej sa vytvoril nepríjemný, 
zhora visiaci zával, za ktorým ale bolo vidno 
voľný priestor. Pre veľké nebezpečenstvo sme 
sa hneď nepustili do rozoberania tejto pre-
kážky, ale úsilie objaviť ďalšie pokračovanie 

jaskyne sme sústredili na iné miesta. Postup-
ne sme však jaskyňu opustili pre časovú ná-
ročnosť predpokladaných výkopových prác.

Po skúsenostiach získaných pri sondovaní v 
jaskyniach Červených vrchov sme sa do Perlovej 
jaskyne vrátili v noci z 9. na 10. mája 1992. Po-
darilo sa nám narušiť nebezpečný zával natoľ-
ko, že sme 16. 5. pomocou dlhej drevenej tyče 
urobili pohodlný otvor do nových priestorov. 
Postupne sme objavili 100 metrov nových cho-
dieb. Za závalom sa chodba láme o 90° a asi po 
piatich metroch sa prepadá do nižšie položenej 
kľukatej chodby s prevládajúcim smerom S-J. 
Južná, zrejme prítoková vetva, sa asi po 20-tich 
metroch končí závalom. Zaujímavejšia sa nám 
zdá byť severná vetva. Neustále klesá, mení 
smer (raz na sever, potom na východ, opäť na 
sever), prechádza popod známe priestory (pod 
Sieňou Košičanov) a pravdepodobne smeruje k 
vyvieračke. Po asi 50-tich metroch nás v ďalšom 
postupe zastavil zasintrovaný zával (pri m.b 67) 
a úžina (pri m.b. 73). Odtiaľto v zimnom obdo-
bí z úzkej zasintrovanej a neprieleznej chodby 
fúka citeľný prievan vanúci z nižšie položených 
jaskynných priestorov. Najpohodlnejší prienik 
do neznámych častí jaskyne predpokladáme 
práve cez toto úzke miesto.

Na objasnenie priebehu prúdenia vzduchu v 
jaskyni sme previedli dymovú skúšku. Značný 
zdroj dymu sme umiestnili pri m.b. 73. Dym 
rýchlo prúdil chodbami a mizol v neznámych 
priestoroch pri m.b. 56 – 60. Je pravdepodobné, 
že za závalom nachádzajúcom sa nad týmito 
bodmi pokračujú neznáme priestory, ale pre-
konať veľký zával vôbec nebude jednoduché. 
Pozoruhodné je, že dym sa v doteraz známych 
častiach jaskyne neobjavil. Vchod do jaskyne v 
zimnom období nasáva studený vzduch, čiže 
je predpoklad, že ide o spodný vchod do roz-
siahlejšieho podzemného systému. Prievan od 
vchodu sa stráca v priestoroch Parlamentu a 
Volejbalového dómu.

Peter Holúbek, Ján Kleskeň

Objavy v Perlovej jaskyni
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Pri ďalšom skúmaní lokality sa budeme sna-
žiť objaviť ďalšie neznáme priestory a tak sa po-
kúsiť objasniť vzťah jaskyne k nižšie položenej 
krasovej vyvieračke a k ostatným jaskyniam, na-
chádzajúcim sa v gutensteinských vápencoch 
po celom obvode masívu Suchej (1111 m n. m.). 
Prieskum Perlovej jaskyne sťažujú úzke chodby, 
ktoré sú pokryté hrubou vrstvou plastického 
sintra obsahujúceho veľa vody. V jaskyni sme 
zamerali 408,23 metrov chodieb, ale ostali ne-
zamerané tesné plazivky na hranici prieleznosti 
v odhadovanej dĺžke 60 metrov,

Autori článku ďakujú Š. Labudovi, J. Feren-
ceovi, J. Vykoupilovi, N. Štrbovej, M. Kováči-
kovi, M. Bukovskému, J. Agricolovi a bratom 
Roškovcom za pomoc, bez ktorej by jaskyňa 
nebola známa v takom rozsahu. Ďalej ďakuje-
me P. Mrázikovi za poskytnutie údajov mera-
nia m.b. 1 – 25 zo dňa 21. 3. 1987.
Literatúra: 
Mrázik P.: Spravodaj SSS 1-2/1987

Na pracovnom stretnutí jaskyniarov v roku 
1988 v Sklenianskom krase, handlovskí jasky-
niari a členovia iných oblastných skupín, kto-
rí boli pozvaní pri príležitosti osláv 3. výročia 
založenia handlovskej skupiny, sa zastavili 
pri závrte s pracovným názvom č. 3. V tom-
to závrte našli dieru otvorenú počas jarného 
topenia snehu. Dno závrtu bolo prepadnuté, 
otvor veľmi úzky, hĺbka skúšaná palicou cca 
2 m. Bolo cítiť stabilný, silný prievan.

Preto po stretnutí jaskyniarov bolo ťažisko 
prác prenesené na Závrt č. 3. Rozširovaním 
vstupnej časti a následným prekopávaním 
prenikli do hĺbky 12 m kopanou sondou, na-
zvanou Studňa. Miestami bola sutina dosť 
sypká, vtedy postupovali ľahko. Pribúdali 
veľké kamene, ktoré sa obtiažne transpor-
tovali alebo prácne ručne rozbíjali a potom 
so zeminou ťažili na povrch. Kvôli veľkým 
kamenným blokom urobili jaskyniari v hĺb-
ke 8,5 m pracovnú plošinu. Ako provizórnu 
výstuž použili bukové drevo, neskoršie bo-

rovicové drevo, ktoré sa viac osvedčilo. Nad 
vstupnou šachtou osadili rumpál (výroba M. 
Reichmann), s ktorým sa ľahšie pracovalo. 
Vstup do pracoviska zabezpečili provizórnou 
ochranou proti pádu.

Po predchádzajúcom rozbíjaní kameňov, 
rozširovaní a prehlbovaní konečne postúpi-
li smerom na sever o cca 3 m. Priestor pod 
plošinou dosial meno Gilotína, dno tvorí 
ostrohranná sutina. Ďalšie prehlbovanie a 
pribierka stien priviedlo žeravých jaskynia-
rov do miesta nazvaného Esíčko. Vchod do 
Esíčka je úzky, kľukatý priestor, ktorý vy-
chádza do zahlineného, sutinového miesta 
nazvaného Domec. Toto miesto museli spe-
leológovia kvôli zosuvu zeminy vydreviť až 
ku úzkej plazivke. Už pred plazivkou ozvena 
naznačovala možný objav väčších priestorov. 
Po odstránení niekoľkých kameňov prenikli 
jaskyniari cez úžinu dlhú 1,5 m, ktorá do-
stala neskôr meno Plazivka. Priestory za Pla-
zivkou sú puklinovitého charakteru a bez 

Palicové stalagmity v Perlovej jaskyni

Peter StrečanskýZávrt č. 3
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výzdoby. V tomto mieste sa stal vedúcemu 
skupiny úraz. Z komínu pred vstupom do 
Hubertovho dómu sa odlúpil kameň a padol 
menovanému na ruku, ktorou sa pridržiaval 
o výčnelky skalnej steny. Vstup do Hubertov-
ho dómu tvorí úzky priestor nazvaný Okno, 
v ktorom je menšia výzdoba s malými brčka-
mi a sintrovými nátekmi. Najväčší priestor v 
jaskyni Závrt č. 3 je Hubertov dóm o rozme-
roch 8 × 8 m s výškou cca 2,5 m. Dóm je bez 
výzdoby, na dne sú nakopené kamene a ílo-
vitá hlina. Bolo treba novoobjavené priesto-
ry zamerať. Dĺžka zameraných priestorov 
dosiahla až ku Plazivke (bod 9) cca 22 m. Po-
kračovanie zameriavania znemožnilo zato-
penie plazivky vodou. Po skončení mapova-
cích prác sa pokračovalo v prácach na úprave 
dna Domca, v ktorom sa nahromadilo veľa 
blata. Taktiež aj v Plazivke bolo veľa vody a 
blata, cez ktoré jaskyniari nemohli prejsť do 
novoobjavených priestorov.

Jaskyniari zistili porušenie výdrevy tlakmi 
zhora. Spoza výstuže bolo vysypaných nie-
koľko kubíkov zeminy. Preto začali práce na 
obnove výdrevy Studne. Lenže po výdatných 
dažďoch bola celá Studňa v pohybe a práce 
boli ukončené pre objektívne nebezpečenstvo. 
V jaskyni Závrt č. 3 sa pracovať nedalo, preto 
boli náhradné akcie zamerané na jaskyňu Pod 
Jedličkou a na priepasť Na Tepličkách. Dobré 
výsledky boli v priepasti.

Práce na Závrte sa obnovili chystaním dre-
va na novú výstuž Studne. Akcie na prebera-
ní závalu prebiehali v hroznom, daždivom 
a mrazivom počasí, kedy zemina bola veľmi 
zamrznutá a postup bol pomalý. Po prebraní 
závalu mohli Jaskyniari pokračovať v priesku-
me objavených priestorov a tiež v zameraní po-
lygónu až do Hubertovho dómu. Polygón tak 
dosiahol od bodu 0 po bod 15 dĺžku 40,96 m. 
Ďalšie pokračovanie bolo v Hubertovom dóme 
pod závalom. Úzka puklina naznačovala ďalší 
možný postup dopredu. Bolo treba sa presekať 
cez úzke priestory. Ešte jedna puklina nazvaná 
Úžina, cez ktorú bolo treba sa predrať. Ozvena 
nasvedčovala tomu, že za tou to úžinou musia 
byť väčšie priestory. Posledné napätie! Dnes sa 
rozhodne o všetkom. Po prejdení Úžiny objavi-
teľov čakalo veľké prekvapenie. Nový priestor 
za Úžinou, ktorý dostal pomenovanie Veľký 
kaňon, je dlhý 4,5 m a ústi do priestoru nazva-
ného Feriho hrôza. Veľký kaňon je bez výzdo-
by, taktiež aj chodba Feriho hrôza, v ktorej sú 
len nakopené balvany zaklinené do seba. Cez 
ne prechádza komín. Feriho hrôza dlhá 4 m a 
vysoká 3,5 m je v strede prehradená obrovským 
balvanom, ktorý ju delí na dve miestnosti.

Riečisko pokračuje popod Feriho hrôzou cez 
Prvú šúchalu, ďalej popod Balneoterapiu, v kto-
rej je kvalitná mazľavá ílovitá hlina. Za Balne-
oterapiou pokračuje Druhá Šúchala. V týchto 
priestoroch nie je žiadna kvapľová výzdoba. Po-

Zameriavanie Závrtu č. 3 Foto: P. Strečanský
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lygón bol zameraný až po bod 38 za Druhou 
šúchalou. Celková dĺžka zameraných priesto-
rov tak dosiahla 99,95 m chodieb. Od bodu 38, 
zatiaľ posledného zameraného bodu, pokraču-
jú úzke chodby v dĺžke cca 10–12 m až po zapla-
vený sifón. V týchto priestoroch je veľa ílovitého 
blata a po stenách steká množstvo vody po vý-
datných dažďoch. Preto tieto nové priestory do-
stali pomenovanie Škótske streky a Splachovač. 
Za Splachovačom pokračuje úzka chodba, dno 

ktorej tvorí nános ílovitej hliny a ktorá vedie ku 
kamením zanesenému sifónu.

Handlovskí jaskyniari veria, že sa im podarí 
prejsť cez tento sifón. Len sa musia vrátiť za 
Splachovač a dno prehĺbiť o cca 50 cm, aj keď 
úzke priestory nedovolia odťažovať nanese-
nú hlinu na povrch. Veria, že za týmto sifó-
nom ich očakávajú väčšie priestory a tiež veľa 
kvapľovej výzdoby. Krásnej výzdoby, ktorej je 
v jaskyni Závrt č. 3 zatiaľ veľmi málo.

Keď kráčaš chodníkom Tomanovej doliny 
v Červených vrchoch na rozhraní júna a júla, 
kvetena, ktorá ohlasuje ešte len jarné prebú-
dzanie, je pastvou pre oči. Vybočíš z turistické-
ho chodníka do žľabu pod Kresanicou a pred 
sebou uvidíš mohutný hustý pás kosodreviny. 
A hore nad ním objavíš veľký okrúhly otvor, 
ktorý je predzvesťou hlbokej priepasti. Masív je 
pretkaný spleťou chodieb a priepastí, ktoré sú 
známe hlavne zo severnej strany, kde sústredili 
svoje objaviteľské úsilie poľskí Jaskyniari a vô-
bec nie nadarmo. Máme im vari len závidieť?

Priepasť Zadný Úplaz, alebo tiež Kosodrevina, 
leží v nadmorskej výške 1780 m v južnom svahu 
najvyššieho bodu Červených vrchov – Kresanice 
(2122 m n. m.). 

Vchod do priepasti Zadný Úplaz objavil v roku 
1059 D. Kubíny. Za pomoci na dnešné pomery 

nedokonalej jaskyniarskej výstroje zostúpili do 
priepasti a dosiahli jej dno v hĺbke -82 m Jasky-
niari z Liptovského Mikuláša a Brezna. Neskôr 
sa členovia, ružomberskej skupiny zahryzli do 
prieskumných prác po celej oblasti Červených vr-
chov. Tie svojou vápencovou čiapkou na žulových 
velikánoch vzbudzovali obdiv i rešpekt pre svoj 
divý vysokohorský charakter. Ich podrobný opis a 
zmapovanie jaskýň nám veľmi pomohlo v tom, že 
sme sa sústredili na najperspektívnejšie jaskyne.

Naše prvé akcie smerovali do Úplazu a to od 
roku 1988. Akcie v zime, keď snehová nádielka 
sťažovala prístup Tichou dolinou a hrozba lavín 
a nebezpečenstvá zľadovatelých žľabov vyžadovali 
maximálnu sústredenosť a húževnatost, sa nám 
zapáčili. Niektorých z nás chytili natoľko, že sme 
sa týmto vrchom upísali ato aj oficiálne vytvore-
ním Oblastnej skupiny Červené vrchy.

Ján ŠmollZadný úplaz
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 Dno šachty SPS Foto: J. Kleskeň 
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Na dne priepasti Zadný Úplaz sme sa so zanie-
tením pustili do závalu, ktorý naši predchodco-
via opustili po niekoľkých neúspešných akciách. 
Nik z nás vtedy netušil, aký bude dlhý. Zával 
sme po kúskoch rozoberali a priebežne drevili. 
Veľa hodín sme venovali prácam s chystaním 
dreva, vynášaním hore žľabom ku jaskyni a tiež 
transportu do hĺbky jaskyne. Po 50 metroch zá-
val neodolal. Objavili sme vertikálne pokračova-
nie jaskyne – mohutnú studňu hlbokú 70 met-
rov, ktorú sme pomenovali Studňa SPS. Jej dno 
tvorí vlastne opäť zával. Dá sa tu poprechádzať 
cez horizontálnu puklinu v smere vychod-zá-
pad, ktorá pokračuje západným smerom v dĺžke  
130 m. Postupne za sebou sa vytvorili štyri dómy 
vysoké 75, 30, 25 a 10 metrov. Celá puklina končí 
zúžením a na jej konci badať prievan.

Nádej v podobe prievanu je aj v spomenu-
tom treťom dóme na dne, kde sa tiahne úzka 
chodba. V štvrtom dóme nás prievan zaviedol 
do asi 5 metrov dlhej veľmi úzkej plazivky, kde 
si Peter Holúbek overil svoju obratnosť a vďaka 

nej objavil priepasť s priečnymi rozmermi 1,5 
× 3 m, ktorá dostala meno Martinská studňa. 
Po rozšírení plazivky sme v nej namerali hĺbku 
12 m. Jej dno tvorí zával, pri ktorom sa nateraz 
jaskyňa končí.

Už aj tu sa rozbehol známy kolotoč prác: 
ťaženie, vynáška skál, transport dreva,... treba 
zobrať do úyahy, že zával je už príliš ďaleko od 
vchodu v hĺbke -160 m, čím sú práce sťažené. 
Zával tvoria aj mohutné bloky a prúd vody, kto-
rý tečie práve v smere postupu, nie je až takým 
príjemným osviežením, ako by sa mohlo zdať. 
Veď teplota v jaskyni je iba 3 – 4° C a človek je 
nútený neustále pracovať a tak sa starať o vlast-
né ohrievanie. Pracovnej akcie na jedno miesto 
sa zúčastňujú najviac dvaja – traja ľudia.

Naše ciele sú jasné: pokračovať! Tak, ako je 
nám zrejmé že pokračuje aj jaskyňa. Na našich 
objavoch sa doteraz podieľali títo členovia: Ján 
Kleskeň, Peter Holúbek, Ľubo Očkaík, Biba 
Lovichová, Ján Šmoll a v poslednom období aj 
Miro Kováčik.



27

Pojem jaskyniarstva je predovšetkým na 
Slovensku z 99 % stále spájaný s prácou v 
prírodných podzemných priestoroch, v ich 
vyhľadávaní, skúmaní a mapovaní. Malá 
časť jaskyniarov, hlavne z malých krasových 
oblastí sa, však venuje aj prieskumu historic-
kého podzemia – t.j. starých banských diel, 
baní, lomov, šácht, katakomb. Aktívna práca 
v historickom 
podzemí pri-
náša možnosti 
v ý z n a m n ý c h 
objavov, spo-
ločensky pro-
spešnej práce, 
vniknutia do 
povedomia šir-
šej verejnosti, 
reklamu pre 
jaskyniarsku 
organizáciu a v 
neposlednom 
rade možnosť 
zárobku pre 
kluby. Naša 
Oblastná sku-
pina č. 16 Ter-
chová – Varín, 
teraz premeno-
vaná na Spe-
leoklub Malá 
Fatra, sa k tejto zaujímavej práci dostala  
v roku 1988, kedy začala pracovať na vyrieše-
ní otázky studne na hrade Strečno. Situácia,  
v ktorej sme začínali, bola nasledovná.

Pri prieskumných prácach a hľadaní zasy-
paných hradných múrov našli pracovníci Ing-
stavu za pomoci prútikára do skaly vytesaný 
obdĺžnik o rozmeroch 2,5 × 2,0 m, zasypaný 
sutinou. Nakoľko v zachovanom popise hra-
du sa spomínali dve cisterny na vodu, do-
mnievali sa, že našli druhú stratenú cisternu. 
Prvá sa objavila pri archeologickom priesku-
me tesne pod hradnou vežou. Bola robená do 
kruhu, steny utesnené modrým ílom. Obdĺž-
nik ale sledoval dve  križujúce sa tektonické 

poruchy a steny boli ponechané tak, ako boli 
vysekané vo vápenci, žiadne stopy po utesňo-
vaní prasklín. V sutine sa nachádzali zvyšky 
keramiky, kosti, stavebné prvky a tak vo vý-
kope pokračovali podľa plánu až do úplné-
ho vyčistenia. Vrch spevnil obetónovaním a 
výkop previedli do hĺbky 14 m. Tu práca za-
mestnancov Ingstavu skončila. V prvom rade 

ich obmedzil 
banský zákon 
(hĺbka 15 m), 
v druhom rade 
sa zvýšilo ne-
bezpečie pri 
prevádzaní prá-
ce – zlé osvet-
lenie, riziko 
pádu bremena, 
otázka vetra-
nia, možnosť 
prepadnutia sa 
dna a pod. Die-
lo bolo ponúk-
nuté baníkom, 
tí v tej dobe ne-
mali oň a pre-
hlbovanie dna 
studne záujem 
a nakoniec po 
viacerých jed-
naniach dali 

na posúdenie projekt, ktorý vyžadoval veľké 
finančné náklady (požiadavka núteného vet-
rania, ťažobnej klietky, vylúčenie súčasnej 
práce robotníkov Ingstavu a baníkov, zabra-
tie veľkej časti nádvoria). Tieto podmienky 
zapríčinili, že banský projekt nebol prijatý, 
práca zastavená, vykopaná šachta prekrytá 
poklopom, založená stavebným materiálom 
a ostala nepohnú tá stáť osem rokov.

V roku 1987, keď naša skupina už mohla 
prevádzkovať hospodársku činnosť, sme po-
núkli Ingstavu, že budeme pokračovať v ko-
paní vlastnými metódami, aké používame pri 
práci v priepastiach. Po predbežných rokova-
niach s vedením rekonštrukčných prác, pri 

Pavel Pokrievka
Hradná studňa

Strečno

Prehlbovanie dna studne
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ktorých sme museli vysvetliť technologický 
postup a jeho jednotlivé body (otázku odvet-
rania šachty vyriešila odpoveď „keď ju vyko-
pali v stredoveku bez nútenej ventilácie, tak 
ju vykopeme aj my“), sme si podali žiadosť o 
povolenie hospodárskej činnosti na vtedajšie 
vedenie SSS do Liptovského Mikuláša. Po-
trebovali sme, aby nám vedenie spoločnosti 
povolilo dlhodobú činhosť bez ohľadu na fi-
nančné limity. Povolenie sme dostali až v máji 
1988, ale presne podľa vtedajších predpisov, 
t.j. na prácu len na rok a ohraničenú limitom. 
Napriek tomu sa nám podarilo podpísať hos-
podársku zmluvu s Ingstavom a mohla začať 
vlastná práca.

30. 7. 1988 sme pomocou jednolanovej 
techniky odstránili starú zhnitú výdrevu, pri-
pravila sa konštrukcia pre ťahanie Japoniek, 
osadili sme novú výdrevu. Studňa do hĺbky 
14 m ide kolmo, ale už po dvoch ďalších met-
roch začnú steny uhýbať do strán a kolmosť 
si zachováva iba stred. Toto nás donútilo vy-
myslieť iný systém ťahania. Japonky nahradili 
asi 60 l sudy. Práca potom pokračovala až do 
hĺbky 22 m. Priebežne sme budovali závesné 
lešenie ako ochranu pred pádom bremena  
a tiež ako prístupovú cestu pre archeológa  
a stavebný dozor. Pracovisko sme osvetlili 
závesnou lampou, doplnenou priebežne ťa-
haným rozvodom 24 V pre osvetlenie. Vyťa-
žená sutina sa hore premývala a preosievala, 
nálezy, ktoré tvorila stále rozbitá keramika, 
kosti a stavebné prvky (okenné rámy, klenby 
a zárubne z pieskovca), sme odovzdávali Po-
važskému múzeu v Žiline. Na ťahanie sudov 
a veľkých skál sme používali stavebný vrátok, 
patrične zaťažený protiváhou. Aby sme na 
rok 1988 neprekročili povolený finančný li-
mit, skončili sme v hĺbke 33 m.

Kontroly z Považského múzea a Ingstavu 
boli s nami spokojné a tak hneď v januári 
sme začali vybavovať možnosť pokračovať  
v robote. Povolenie sme dostali zase až v máji, 
v júni sme začali kopať. Už po 0,5 m hĺbky sa 
v sutine objavil „pačok".

Hradné bralo bolo celé prevŕtané sonda-
mi a vrty natlačené betónovým roztokom. 
Tento pozalieval dutiny a praskliny a medzi 
inými sa dostal aj do studne. Od hĺbky 36 m 
začal zaberať celé dno studne a k pracovné-
mu náradiu pribudla zbíjačka, k robote na-
viac starosť o kompresor a ťahanie rozvodu 

vzduchu. Romantická robota pre jaskyniara 
– kopanie krompáčom a lopatou vo vzpria-
menom postoji sa tým zmenila na poriad-
nu drinu. Najprv zbíjačkou rozmlátiť betón, 
potom ho naložiť do sudu a expedovať hore. 
K tomu sa pridali pády drobných skaliek zo 
stien, pretože po osekaní betónu sa vždy neja-
ké zabudli na stene a voda stekajúca dole ich 
po čase uvoľňovala. To, že človek bol sústavne 
sprchovaný a oplachovaný, sme brali ako lac-
né občerstvenie a výdatný prostriedok proti 
spánku z nedostatku kyslíka. Studená voda 
výborne pomáhala aj proti poteniu z nadmer-
ného tepla a proti túžbe pomaly pracovať.

S postupujúcou hĺbkou sme museli riešiť 
vždy nové a nové problémy. Postupne sme 
vymysleli rôzne technické zlepšenia, aby sme 
vôbec boli schopní práce prevádzať. Tak bol 
vymyslený kryt na sud s odrazovou plochou 
pre svetlo – umožňoval sledovať sud celou 
dráhou a zabraňoval zachyteniu sudu pod 
previsy, ďalej to boli rôzne úpravy tvaru vý-
drevy, osvetlenie prerobené na halogénové, 
zväčšená kapacita navijaku, nový spôsob uk-
ladania ťažného lana, systém dorozumieva-
nia a signalizácie. Dá sa povedať, že naše pô-
vodné plány ako previesť robotu sa poriadne 
zmenili, zato sme však získali veľké skúsenos-
ti z práce v hlbokej vertikále.

Práce na výkope postupovali nasledovne:
rok       vytiahnutých sudov   dosiahnutá hĺbka
1988 1259 33 m
1989 1070 45 m
1990 1400 68 m
1991 820 82 m
1992 384 88,5 m
Množstvo vytiahnutých kameňov, ktoré 

sme ťahali len vyviazané na lane, už nikto 
nezráta. Okrem samotného vykopania stud-
ne sme čiastočne vyčistili a preskúmali dve 
pripojené jaskynné chodby. Prvá sa pripája  
v hĺbke 55 – 57 m a končí po 4 m závalom 
a zúžením. Druhá v hĺbke 67 m končí po  
5 m zúžením. Ďalší prieskum brala sťažuje 
injektáž. Celý priestor studne sme vyčistili 
od výdrevy, prístupových rebríkov a osvetlili 
halogénovými svietidlami, takže budúci náv-
števníci budú môcť toto historické dielo ob-
divovať v plnej kráse.

Pri kopaní sme sa snažili nájsť odpoveď na 
tri hlavné otázky okolo studne: kto ju vyko-
pal, kto ju zasypal a ako bola studňa vykopa-
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ná. Na prvú otázku sme bohužiaľ odpoveď 
nenašli. Ak stavitelia po sebe zanechali nejaký 
nápis, mohol byť zničený pri rozbíjaní betó-
nu alebo mohol byť tak prekrytý pačokom, 
že sa vyhodil spolu so sutinou. Druhá otázka 
sa vyriešila v hĺbke 83 m, kedy sme našli torzo 
nápisu o bývalom uhorskom palatínovi Fran-
tiškovi Vesselénym. To potvrdilo, že studňu 
zasypali až po jeho smrti, najpravdepodob-
nejšie vojaci cisára Leopolda pri búraní hradu 
ako sídla vzbúrencov.

Otázka ako bola studňa robená predstavo-
vala dlho záhadu tým, že sme počas celého 
kopania nachádzali v stenách stopy po guľo-
vých vrtoch, ktoré mali aj dno guľového tvaru. 
Boli dlhé 50 – 60 cm a nikto nevedel s istotou 
vysvetliť spôsob ich vzniku. Záhada dávnych 
staviteľov sa vysvetlila až na samom dne. Vo 
vrstve dreva, skál a črepov sme našli náradie. 
Sekáč zvláštneho tvaru, lyžičku na vyberanie 
vysekaného materiálu, kamenické kladivo. 
Náradie ostalo zanechané tak, ako keby jeho 
majitelia museli náhle odísť. Dôvody odcho-
du mohli byť rôzne, ale dosť pravdepodobná 
je možnosť ústupu pred vodou. Aj keď dno 
je teraz 10 – 15 m nad úrovňou Váhu, voda 
mohla prísť z potoka v Strečianskej doline.  
V doline je ponor, ktorý pri vyšších stavoch 
vody spoľahlivo funguje. Pokus o jeho pre-
skúmanie našou skupinou ešte v osemdesia-
tych rokoch nepriniesol vysvetlenie, či sa jedná  

o prírodnú alebo umelú štôlňu. Príval bahna 
totiž znova celý výkop zaniesol skôr, ako sa zis-
tilo ďalšie pokračovanie chodby a trasa vody. 
Pri farbení vody však označená voda prechá-
dzala cez bralo a vychádzala vo Váhu. Prípoj 
do studne, ak bol robený otvorom malej veľ-
kosti, sme nepotvrdili, pretože všetky pukliny 
boli zaliate betónom. O tom, že voda preniká 
do studne sme sa však presvedčili v decembri 
1991, kedy voda vystúpila až do hĺbky 81 m.

Za 5 rokov tvrdej práce sa vystriedalo v par-
tii viacej ľudí, ktorých priviedli rôzne motívy: 
zárobok, poklad, nálezy, ale znova sa potvr-
dilo, že vydržia len tí, ktorí majú pravú chuť 
riešiť záhady a tajomstvá podzemia. Dnes, 
keď je konečne čas hodnotiť a bilancovať, 
môžeme povedať, že studňu vykopali títo ľu-
dia (menujem ľudí, ktorí majú za sebou viac 
ako 10 akcií v tme, bahne a vode a preto, aby 
aspoň takto ostali zapísaní v histórii hradu 
Strečno): Pokrievka Pavel, Kubáni Ľudovít, 
Nereča Ján, Nereča Štefan, Čarnecký Vladi-
mír, Šparec Ján, Maruna Jozef, Hanus Michal, 
Kuna Štefan, Ďugel Jaroslav, Toman Daniel, 
Nemček Ján, Ondrašák Jaroslav, Obetko Jo-
zef, Samčík Ondrej.

Všetkým príležitostným pomocníkom vede-
nie Speleoklubu Malá Fatra ďakuje za pomoc, 
takisto aj príslušníkom rodín, hlavne manžel-
kám, ktoré znášali počas 5 rokov našu pravi-
delnú neprítomnosť pri rodinnom krbe
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Spravodaj:
Pán doktor, mohli by ste vysvetliť zmysel a 

praktické ciele skúmania krasovej krajiny a 
jej podzemných častí a osobitosti v prístupe 
oproti iným krajinným typom?

dr. Jakál:
Človek každým technickým dielom, ktoré 

umiestňuje v krajine, vstupuje do prírodných 
procesov, ktoré pozmeňuje, resp. zastavuje a 
narúša prírodnú rovnováhu. Krasová krajina 
je výnimočná tým, že pri nevhodnom zása-
hu môže dôjsť nielen k narušeniu ekologic-
kých vzťahov v krajine, ale môže sa ohroziť i 
funkčnosť vlastného diela, napr. strata vody 
vo vodných nádržiach, odkalištiach ale i k 
narušeniu stability stavieb. Preto pred kaž-
dým zásahom do krajiny by sa mali zvážiť 
ekologické riziká. Tie môžeme spoznať len 
dôkladným štúdiom vlastností krajiny (geo-
logického podložia, reliéfu, obehu vody, pôdy 
a biozložky) a ich vzťahov a priebehu prírod-
ných procesov. Na základe toho sa dá prog-
nózovať vývoj procesov v krajine po uvedení 
diela do prevádzky, resp. včas takýto zásah do 
prírody vylúčiť, pretože ekologické riziká pre-
vyšujú ekonomický prínos diela.

Krasová krajina je výnimočná oproti ne-
krasovému okoliu už na prvý pohľad, najmä 
klasický planinový kras. Priepustnosť a roz-
pustnosť hornín usmerňuje obeh vody v kra-
jine a tým i formovanie reliéfu na povrchu i 
v podzemí. Rýchle vsakovanie zrážkovej Vody 
do podzemia spôsobuje suchosť povrchu, 
chemická čistota vápencov umožňuje tvorbu 
len plytkých pôd. Suchosť a plytkosť pôd sa 
odráža v suchomilnej a teplomilnej vegetácii. 
Človek výrubom pôvod neho lesa spôsobil, 
že v krase vznikla kultúrna step, miestami až 
skalná step. Takáto krajina má nízky poten-
ciál pre využívanie jej prírodných zdrojov a 
je i náchylnejšia na ich znehodnotenie. Napr. 

znečistenie podzemných vôd, urýchlenie 
pôdnej erózie.

Slovensko vyniká veľkou typologickou 
škálou krasového reliéfu s rozdielnym stup-
ňom skrasovatenia. Práve reliéf vo vývojo-
vom štádiu zrelosti (s početnými jaskyňami a 
krasovými jamami) má vysokoorganizovaný 
prírodný systém, ale tento je zároveň veľmi 
labilný, teda zraniteľný. Poškodené prírodné 
zdroje sú len ťažko obnoviteľné, regeneračná 
schopnosť prírody veľmi slabá. Napríklad od-
lesnenie svahov vedie k erózii pôdy a obno-
venie lesa na skalnom podklade nie je veľmi 
reálne.

Jaskyne sú nesmiernym bohatstvom ako 
vzácne prírodné javy. Zvláštnosti mikroklímy 
a vlastnosti aerosólu umožňujú, že v jasky-
niach sa veľmi dobre zachovávajú organické 
materiály, nedochádza k ich zvetrávaniu. Pre-
to sú vďačným objektom pre vedecké bádanie 
a pomáhajú pri rekonštrukcii krajinného ob-
razu o geologickej minulosti daného územia.

Spravodaj:
V rámci Geografického ústavu SAV sa riešia 

mnohé úlohy z geografického výskumu. Mo-
hol by ste nás zoznámiť krátko s históriou 
ústavu, jeho postavením, náplňou práce a s 
konkrétnymi úlohami, ktoré sa teraz na Va-
šom ústave riešia?

dr. Jakál:
Náš ústav bol zriadený už v roku 1943 ako 

Zemepisný ústav Slovenskej akadémie vied a 
umenia. V roku 1953 prešiel do dnešnej SAV. 
Názov Geografický ústav nesie od roku 1964. 
Práve v tomto roku oslavujeme 50. výročie za-
loženia ústavu.

Na ústave vykonávame základný výskum 
priestorovej štruktúry prírodných a sociálno-
-ekonomických systémov v ich vzájomnom 
pôsobení. V oblasti fyzickej geografie sa štu-

Speleointerwiev
s RNDr. Jozefom JAKÁLOM CSc.
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duje najmä štruktúra a dynamika krajinných 
systémov a ich antropogénnej transformácie 
a hodnotenie potenciálu krajiny pre ľudské 
aktivity. Cieľom humánno-geografického 
výskumu je analýza priestorovej organizácie 
obyvateľstva, osídlenia a ekonomických ak-
tivít so špecifickým akcentom na štúdium 
zmien regionálnej štruktúry Slovenska. Sa-
mozrejme sú tu i otázky ochrany a tvorby 
životného prostredia. Na ústave budujeme 
geoinformačný systém a v dobre vybavenom 
laboratóriu používame i metódy diaľkového 
prieskumu Zeme. Naše výsledky môžu slúžiť 
napr. ako podklady v urbánnom a regionál-
nom plánovaní, pri rozvoji regiónov a ochra-
ne životného prostredia.

Na ústave riešime viac vedeckých úloh. 
Spomeniem aspoň „Geomorfológia vybra-
ných typov reliéfu Slovenska", „Regionál-
na dimenzia populačného vývoja a sídelnej 
štruktúry Slovenska", „Priestorová štruktúra 
a kvalita života (model Hornej Nitry)". Práve 
v poslednom projekte sa uplatňuje komplex-
ný geografický prístup syntetizujúci výsledky 
fyziky a humánnej geografie.

Musím však pripomenúť, že na našom 
ústave dlhé roky veľmi úspešne pôsobil dr. 
Anton Droppa, CSc. na vysunutom pracovis-
ku v Liptovskom Mikuláš). Vykonal nesmier-
ne veľa práce v našej speleológii. Určitý čas 
bol našim pracovníkom i A. Chovan, niekdaj-
ší predseda SSS.

Za najvýraznejší výsledok práce nášho ústa-
vu možno označiť tvorbu a vydanie Národné-
ho atlasu Slovenska, ktorý vyšiel v roku 1980. 
Ide o základné vedecké a kartografické dielo 
o Slovensku.

Spravodaj:
Ste vedúcim grantu, zameraným na zhod-

notenie osobitných typov reliéfu v regióne 
Západných Karpát. Čo to je grant, čo zname-
ná pre Vás, aká je metodika a konkrétna reali-
zácia Vašej výskumnej úlohy?

dr. Jakál:
Pod grantom rozumieme vedecký projekt, 

ktorým sa kolektív vedeckých pracovníkov 
uchádza o riešenie určitej tematickej úlo-
hy, resp. vedeckého problému patriaceho k 
základnému výskumu. Projekt prechádza 

anonymnou oponentúrou a v prípade jeho 
schválenia je finančne zabezpečený. O rieše-
nie určitej témy môže mať záujem i viac ko-
lektívov. Grant získa najlepší projekt.

Grant, ktorého som vedúcim, riešim v spo-
lupráci s piatimi geomorfológmi a má ná-
zov Geomorfológia vybraných typov reliéfu 
Západných Karpát. Jeho hlavným cieľom je 
vykonávanie základného geomorfologické-
ho výskumu a mapovania v regiónoch, ktoré 
charakterizujú špecifické typy reliéfu, charak-
teristické pre Západné Karpaty. Ide hlavne o 
reliéf na karbonatických horninách, neovul-
kanitoch, flyši, na kombinovaných štruktú-
rach ako i o vysokohorský reliéf. Zameria-
vame sa na poznanie foriem reliéfu, genézu 
ich vzniku, dynamiku vývoja a priestorovú 
analýzu foriem. Pozornosť sa venuje i relié-
fotvorným procesom a erózii pôdy. Používa-
me metódy terénneho výskumu, diaľkového 
prieskumu Zeme, najmä kozmické snímky.

Riešenie projektu nadväzuje na medziná-
rodnú spoluprácu v rámci Karpatsko-bal-
kánskej geomorfologickej komisie. Jedným 
z hlavných výsledkov sú geomorfologické 
mapy v mierke 1:10 000 až 1:500 000. Z ďal-
ších výsledkov uvediem aspoň rozpracovanie 
metód interpretácie radarového záznamu 
pre účely geomorfológie. Vyhotovila sa mapa 
Nízkych Beskýd 1:50 000, mapa Geomorfo-
lógie krasu 1:500 000. K tejto mape chcem 
uviesť, že vyčleňuje jednotlivé regióny krasu 
Slovenska na základe litologického podložia, 
procesov, klímy a morfoštruktúrnej analýzy. 
Ďalej rozlišuje 7 stupňov skrasovatenia. za-
znamenáva vyše 300 jaskýň klasifikovaných 
na základe morfometrických parametrov, se-
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kundárnej výplne a vedeckej a ochranárskej 
hodnoty. Mapa vyjde v najbližšom ročníku 
Slovenského krasu č. 31.

Spravodaj:
A otázka na záver, ako môže SSS alebo pria-

mo dobrovoľní jaskyniari prispieť k vedecké-
mu poznaniu jaskýň? Aké tu vidíte reálne 
možnosti?

dr. Jakál:
Dobrovoľní jaskyniari sa grupujú z veľmi ši-

rokého spektra profesií. Značnú časť tvoria jas-
kyniari z radov odborníkov – vied príbuzných 
speleológii, resp. využiteľných pri speleologic-
kom prieskume. Sú to geografovia, geológovia, 
banskí inžinieri, biológovia atď. Práve tento 
okruh jaskyniarov je nápomocný pre poznáva-
nie krasu Slovenska z hľadiska ich profesie.

Väčšina dobrovoľných jaskyniarov je však 
zameraná na objavovanie jaskýň a športové 
jaskyniarstvo. Každý objav prispieva nielen k 
rozšíreniu poznatkov o prírode Slovenska, ale 
poskytuje objekt pre vedecké bádanie. V čase 
objavu nie je možné posúdiť jeho hodnotu. 
To urobia až budúce generácie. Pri výskume 
jaskýň sa budú môcť uplatniť doteraz nepo-
znané metódy. Aké bude využitie jaskýň v tre-
ťom tisícročí ešte nevieme. Určite to nebudú 
len atraktivity cestovného ruchu. Jaskyne je 
preto treba nielen objavovať ale i chrániť.

Jaskyniar amatér môže pomôcť i priamo 
pri vedeckej práci. Jeho fyzická zdatnosť po-
môže vykonať merania, resp. priniesť materi-
ál z priestorov pre vedca nedostupných.

Speleologický výskum by mal predchádzať 
i každému väčšiemu technickému zámeru v 
krase, pri výstavbe vodných nádrží, väčších 
stavieb a i. Spoznanie speleologického pro-
stredia pomôže voliť správne technické po-
stupy tak, aby sa výrazne nenarušil prírodný 
ekosystém v krajine a nedošlo k technickým 
problémom na vlastnom diele.

Treba sa dotknúť i problému podchytenia 
mladých ľudí pre speleológiu. S mladosťou 
sa snúbi túžba po poznaní, snaha vyniknúť 
v niečom výnimočnom, ale i dobrodružstvo. 
Jaskyniarstvo takéto vyžitie poskytuje. Zo 
skúsenosti viem, že na každý jaskyniarsky 
týždeň prišlo množstvo adeptov jaskyniar-
stva. Podstatná časť si jaskyniarstvo vyskúšala 

a odišla. Nie pre nezáujem, ale pre nedosta-
točnú fyzickú zdatnosť, odvahu alebo neo-
chotu bezplatne tvrdo v jaskyniarstve praco-
vať. Nechcem zovšeobecňovať, ale iste to boli 
i prozaickejšie dôvody. Vždy však ostali tí naj-
vytrvalejší.

Radiť, ako mladých ľudí podchytiť v čase, 
keď majú množstvo iných možností v užitoč-
ných ale žiaľ aj v pre spoločnosť nežiaducich 
činnostiach je veľmi ťažké. Vyžiadalo by si to 
samostatnú štúdiu. SSS však vždy mala priaz-
nivú vekovú štruktúru. Úspešní jaskyniari boli 
nad priemer úspešní i v zamestnaní. SSS sa 
musí orientovať na cieľavedomých, prírodu 
milujúcich mladých ľudí. Musí im umožniť 
rozvíjať ich fyzické predpoklady, pre výkon 
jaskyniarstva odovzdať odborné poznatky z 
oblasti speleológie. Organizovať podujatia s 
pevným programom a cieľom. Viesť mládež 
k cieľavedomosti. Zdá sa to pre dnešnú dobu 
príliš sparťanské, ale veď jaskyniarstvo nie je 
prechádzka, môžu ho robiť len tí, čo sú ochot-
ní niečo obetovať. Veď z jaskyniarstva si mladý 
človek odnáša veľa potrebného i do života.

Spravodaj: 
Ďakujem za odpovede, 
pýtal sa:                             E. Kladiva

3. speleomíting SSS

V dňoch 13 – 14.  III. 1993 sa uskutočnil vo 
Svite 3. speleomíting SSS. Poslaním tohoto 
podujatia bola prezentácia výsledkov speleo-
logického prieskumu a výskumu členov SSS.

Akcie sa zúčastnilo 111 členov SSS. Prí-
tomný bol aj predseda ČSS Ing. M. Piškula a 
podpredseda ČSS RNDr. D. Havlíček a Ing. J. 
Janeček poverený vedením SSJ.

Počas speleomítingu odzneli tieto pred-
nášky a informácie:
1. RNDr. S. Pavlarčík: Farbiace skúšky 
 v Alabastrovej jaskyni.
2. P. Pokrievka: Studňa.
3. Ing. O. Samčík: Kaukaz, Grécko.
4. B. Šmída: Velebit.
5. Doc. RNDr. Z. Hochmuth:  
 Skalistý potok.
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6. Ing. I. Demovič: Využitie osobných 
 počítačov v speleológii.
7. Ing. T. Ďurka: Vyžitie osobných 
 počítačov v speleológii.
8. Ing. M. Košík: Európska speleologická 
 konferencia v Belgicku.
9. Ing. O. Stettner: Námet na polemiku.
10. Ing. J. Tulis: Deštrukcia stalagmitov.
11. RNDr. F. Pomorský: Datovanie kostí 
 jaskynného medveďa.
12. M. Kurka – L. Štubňa: 
 Jaskyňa Dedkovské  diery.
13. Ing. M. Piškula: Nové objavy 
 v Amatérskej jaskyni.
14. Š. Labuda: Južná Amerika.
15. Ing. P. Holúbek: Polárny Ural.
16. RNDr. E. Kladiva: Činnosť SK Cassovia.
17. O. Turócziová: Španielsko.
18. Ing. P. Holúbek: Macedónia.
19. RNDr. S. Pavlarčík: Nález sadrovca 
 v Alabastrovej jaskyni v Belianskych 
 Tatrách.
20. J. Kleskeň: Canin.
21. P. Paško: Činnosť OS Ružomberok.
22. G. Stibrányi: Informácia o ponuke firmy 
 Meander, lezeckých dňoch a činnosti 
 OS J. Majku.
23. Ing. J. Vajs: Macedónia.

Prednášky boli dokumentované diapozitív-
mi a iným názorným materiálom.

Vo večerných hodinách prvého dňa speleo-
mítingu sa uskutočnila beseda s dlhoročným 
členom a funkcionárom SSS, popredným 
slovenským speleoarcheológom RNDr. J. 
Bártom, CSc., ktorý sa v týchto dňoch dožíva 
významného jubilea. Jeho bohaté poznatky a 
skúsenosti sú inšpiráciou pre mnohých mla-
dých jaskyniarov.

Členom OS B. Bystrica M. Kurkovi a L. 
Štubňovi bolo odovzdané „Osvedčenie o ob-
jave“ za objav jaskyne Dedkovské diery.

Súčasťou speleomítingu bola aj výstava:
•	fotografií	z	rôznych	speleologických	akcií,	
•	kresieb	a	malieb	s	jaskynnou	tematikou,
•	kresleného	humoru	z	jaskyniarskej	činnosti,
•	plánov	a	máp	významných	speleologických
  objavov.
V záverečnej besede boli vyslovené názory 

na speleomíting a na ďalšiu činnosť SSS.

Čo povedať na záver?
V záverečnej besede bola vyjadrená všeobec-

ná spokojnosť s programom i priebehom 
podujatia. Napriek niektorým drobným tech-
nickým nedostatkom hodnotíme speleomí-
ting ako veľmi vydarenú akciu SSS.

Naše poďakovanie patrí predovšetkým zod-
povednému organizátorovi O. Turócziovej, 
ako i ostatným členom SSS, ktorí sa na prí-
prave a organizácii speleomítingu podieľali.

Ďakujeme všetkým, ktorí aktívne prispeli k 
naplneniu programu, ako i ostatným účast-
níkom – pozorným poslucháčom a divákom.

Osobitne ďakujeme riaditeľovi š. p. Che-
mosvit Ing. M. Lachovi za sponzorovanie 
speleomítingu, vedúcemu hotela Mladosť 
lng. M. Kožuchovi, ako i personálu hotela 
za vytvorenie veľmi dobrých podmienok pre 
úspešný priebeh podujatia.

Speleomíting sa úspešne skončil. Organizá-
tori však už rozmýšľajú o budúcom ročníku. 
Veríme, že aj v nasledujúcom roku sa stret-
neme v hojnom počte, aby sme sa dozvedeli 
ô ílových výsledkoch bohatej činnosti sloven-
ských jaskyniarov.

Ján Tulis

 Zaujímavosti zo svetovej speleológie

Irian Yaya

Na území štátu Irian Yaya, ktorý susedí s 
Papuou Novou Guineou sa nachádza prav-
depodobne najmohutnejšia podzemná rieka 
na svete. Rieka Baliem má priemerný prietok 
100 kubických metrov za sekundu a pri daž-
ďoch sa rozvodní a prietok stúpa až na 400 
kubíkov za sekundu. 

V júli a auguste sa na tomto území uskutoč-
nila zmiešaná britsko-francúzska expedícia, 
ktorá bola už tretia v poradí. No a táto bola 
úspešná. Podarilo sa preniknúť do vnútra 
systému tvoreného riekou Baliem. Po niekoľ-
kodňovom prekopávaní závalu na dne 200 m 
hlbokej priepasti sa podarilo preniknúť do 
doteraz neznámych častí jaskyne. Niekoľko 
kilometrov chodieb obrovských rozmerov a 
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koncový dóm o rozmeroch 150 × 300 m sú 
výsledkom, ktorý bol satisfakciou za vynalo-
žené úsilie. Hlavné riečisko Baliem River bolo 
objavené v nižšej úrovni, keď klesla hladina 
50-metrového sifónu v priebehu 24 hodín. 
To však iba na krátky čas, lebo systém bol už 
na druhý deň zatopený a meračský tím mu-
sel doslovne utekať pred stúpajúcou vodou. 
Priestory obrovských rozmerov boli rých-
lo zaplnené vodou. Pre zaujímavosť možno 
uviesť, že bola zatopená i šachta, ktorej hĺbka 
je 180 m.

V priebehu expedície tím jaskyniarov ob-
javil okolo 100 jaskýň. Veľa bolo priepastí 
hlbokých do 130 m, končiacich závalmi. V 
horizontálnych jaskyniach bolo zameraných 
spolu 7500 m jaskynných priestorov.

Lamprechstofen -1550 m
Poľskí jaskyniari, ktorí pracujú v tej-

to rakúskej jaskyni, dosiahli ďalší úspech 
po roku 1991, kedy sa im podarilo  spojiť 
Lamptechstofen s priepasťovitou jaskyňou 
Verlorener Veg Schacht do najhlbšieho tra-
verzu sveta (písali sme o ňom v Spravodajcovi 
2/92). Bol však predpoklad, že jaskyne, ktoré 
sú lokalizované ešte vyššie, súvisia s Lampre-
chstofenom. To sa potvrdilo v minulom roku, 
keď v priepasti Vogel Schacht bolo vo fosíl-
nych častiach dosiahnuté spojenie s Lampo 
systémom. Vogel Schacht má hĺbku -753 m, 
ktorú dosiahli ako prví francúzski jaskyniari 
počas prieskumných prác v rokoch 1984–85. 
Vchod do jaskyne sa nachádza vo výške 2200 
m n. m a predstavuje najvyšší vchod do systé-
mu, hĺbka ktorého je dnes 1550 m. Lampre-
chtsofen sa tým stal druhou najhlbšou jasky-
ňou na svete a je tiež najhlbším traverzom.

Madagaskar 92
Prvá nemecká expedícia na tento ostrov 

sa uskutočnila v roku 1992. Zmapovala viac 
ako sedem kilometrov nových jaskýň. Nemec-
kí jaskyniari navštívili severozápadnú časť 
ostrova, kde v Národnom parku Namoraka 
skúmali doteraz neprebádaný kras. Preskú-
mali tu a zmapovali jaskyňu Anjohiambovo-
nomby, keď vyniesli polygón dlhý viac ako 
tri kilometre. Ďalšie štyri kilometre pridali v 
inom krasovom regióne, taktiež na severozá-
pade krajiny.

Západná ukrajina
Sedem expedícií mierilo v minulom roku 

do oblasti blízko jaskyne Kristaľnaja v Podol-
skom krase. Ich výsledkom bol objav novej 
jaskyne Slavka. Jaskyňa má podobný charak-
ter ako všetky jaskyne v tomto sadrovcovom 
krase. Jej súčasná dĺžka je 10 km preskúma-
ných a zameraných chodieb. Je to po 25 ro-
koch od objavu jaskyne Optimističeskaja, 
keď sa tu podarilo objaviť sľubnú a perspek-
tívnu jaskyňu.

Bzybský chrbát
Spoločná ukrajinsko-francúzska expedí-

cia potvrdila hĺbku najhlbšej podzemnej 
šachty na svete. Jej začiatok je v -90 m, hĺb-
ka -410 m a končí v -500 m neprielezným 
závalom.

Bajsuntau
V jaskyni Boj Bulok operovali v auguste jas-

kyniari zo Sverdlovska (Jekaterinburgu). Do-
siahli niekoľko čiastkových postupov, ktoré  
v konečnom súčte znamenali zväčšenie dĺžky 
chodieb na 14 270 m a dosiahli deniveláciu 
1415 m (+257 m, -1158 m), čím sa jaskyňa 
posunula na piate miesto vo svetových hĺbko-
vých tabuľkách.

Východný Sibír
Výsledkom dvoch expedícií irkutských 

jaskyniarov do jaskyne Betavkaja bol objav  
10 km nových priestorov. Jaskyňa má v súčas-
nosti dĺžku 16 km.

JánTencer

Niektoré vybraté správy 
zo Speleologického diania 

v štátoch bývalého SNŠ
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V roku 1990 sa uskutočnila expedícia brit-
ských jaskyniarov do krasových oblastí Vietna-
mu. Zo štyroch vytypovaných oblastí najviac 
pozornosti venovali provincii Quang Binh, 
kde našli najviac rozvinutý krasový fenomén. 
Výsledkom ich predchádzajúceho prieskumu 
bolo prebádame a zmapovanie niekoľkých ki-
lometrov chodieb. V najväčšej jaskyni dosiahli 
4500 m a druhej 3300 m, obe však pokračovali 
ďalej. Tieto a mnohé iné ostali otvoreným prob-
lémom a výzvou pre ďalšie expedície.

Skupina dvanástich jaskyniarov z Veľkej Bri-
tánie priletela do Vietnamu v marci 1992 a spo-
lu s kolegami z Hanojskej univerzity sa vrátili 
na staré pôsobisko z roku 1990 k dedinke Son 
Trach, ktorá leží asi 500 km od Hanoja a 28 km 
od provinčného mesta Dong Hoi. Táto dedin-
ka slúžila ako základný tábor. Nachádza sa na 
brehu rieky Son, neďaleko jaskyne Hang Phong 
Nha, ktorá bola objavená počas prvej expedície 
v roku 1990.

Prieskum jaskyne Hang Phong Nha sa v roku 
1990 zastavil asi po 4 km chodieb. Na vstup do 
jaskyne bolo potrebné vypožičať si plavidlo, čo 
v tomto prípade ochotne zabezpečili dedinča-
nia. Po 1500 m plávania zával z veľkých blo-
kov ukončil plavbu. Po pristátí sa tri pracovné 
skupinky rozptýlili po jaskyni a pokračovali v 
prieskume. V podstate v priebehu jaskyne ne-
boli žiadne prekážky, len pokojne plynúca voda 
spestrovala prácu dvom meračským tímom. V 
priebehu troch pracovných akcií bolo objave-
ných a zameraných spolu 7700 m jaskynných 
priestorov s unikátnou výzdobou. Koncový zá-
val dával tušiť, že povrch nebude ďaleko, lebo 
pomedzi balvany do jaskyne vnikalo veľké 
množstvo hadov a hmyzu.

Po ukončení prác v jaskyni Hang Phong Nha 
sa jaskyniari presunuli do oblasti situovanej 16 
km od SonTrach, kde zaregistrovali ďalšie jas-
kyne. V jaskyni Hang Char Ang bolo zamera-
ných takmer 700 m jaskynných chodieb s roz-
mermi 15 × 15 m. Jaskyňa sa končí sifónom.

Ďalšie krasové územie, ktoré bolo predme-
tom prieskumu sa nachádza asi 40 km proti 
prúdy rieky Son, v jej prítoku na rieke Chay. 
Pozdĺž rieky bolo zaregistrované niekoľko veľ-
kých výverov, no neboli preskúmané. Za ďalšie 
miesto pre základný tábor bol vybratý skalný 

úkryt, ktorý počas vietnamsko-americkej vojny 
slúžil ako protiletecký kryt. Po zriadení tábora, 
kedy bolo potrebne vybaviť stany moskytiera-
mi, sa domáci sprievodcovia podujali hľadať v 
noci vchody do jaskýň. Nasledujúce ráno už bol 
v džungli presekaný chodník, ktorý viedol ku 
vchodu do jaskyne Hang Von.

Vo vchodovej časti bolo potrebné prekonať 
asi 5 m vysoký výšvih, ktorého pokračovanie 
bolo tvorené rovnako vysokým kanálom. Po 
stometrovom plaveckom úseku bolo možné ďa-
lej pokračovať iba po zdolaní mohutnej skalnej 
rampy vedúcej k povrchu. Po výstupe hore bolo 
pomedzi obrovské zrútené skalné bloky počuť 
rachot padajúcej vody. Na vrchole závalu sa 
pred jaskyniarmi objavilo jazero takmer 100 m 
široké. Nad ním sa týčil 80 m vysoký vchodový 
oblúk, vstupná brána do neznámej čierňavy.

Tím jaskyniarov narýchlo zišiel k vode a začal 
plávať do neznámeho pokračovania jaskyne. Po 
200 metroch sa jazero zúžilo a bočné steny zača-
li mať jasnejšie obrysy. Tu sa podarilo lokalizo-
vať i zdroj hluku. Podzemný tok sa zúžil len na 
tri metre široké koryto vyplnené balvanmi, kto-
ré sa svojou silou snažiť prekonávať. Za týmto 
miestom sa chodba rozšírila až do rozmerov 20 
× 20 m. Mapovanie častí za perejami bolo spes-
trené prekonávaním hlbokých jazier. Po ďalších 
niekoľko sto metroch chodieb s bohatou kvap-
ľovou výzdobou sa cez otvorený strop predral 
denný svit. Svetlo dopadalo na podzemnú rieku 
a iluminizovalo v kvapkách padajúcich zo stro-
mov a lián, ktoré sa tu spúšťali do 190-metrovej 
hlbočiny.

V suchých častiach jaskyne, ktoré boli obja-
vené po zdolaní obrích sintrových nátekov a 
obrovských hrncov sa profil chodby zmenil na 
neuveriteľných 50 × 50 m. Gigantická výzdoba 
dekoruje obe strany chodby a východ z týchto 
častí je po asi 3,5 km v skalnom brale.

Celý prieskum systému bol organizovaný 
spôsobom dvoch podzemných táborov v trvaní 
troch a štyroch dni. Počas explorácie, ktorá tr-
vala kompletne dva týždne, bola jaskyňa zame-
raná v dĺžke 13,9 km. Výsledkom celej expedície 
bolo preskúmanie a zameranie 28 km jaskyn-
ných priestorov. Spolu v celej oblasti je po tejto 
expedícii známych 36 km chodieb.

No ako to vždy býva na expedíciách, na záver, 
v posledný deň sa podarilo zaregistrovať vchody 
do troch jaskýň, z toho ten najväčší má šírku 
100 metrov a výšku 70 m. Sú to nádejné miesta 
pre prieskum, ktorý sa organizuje v roku 1994.

preložil Ján Tencer

Vietnam 92
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VÔŇA OBJAVu

Stúpame strmým úbočím až dosahuje-
me skalnú vežu tvoriacu začiatok hrebeňa. 
Prechod hrebeňom je sprvu veľmi náročný. 
Severné svahy sú husto porastené kosodre-
vinou a južné trávnaté oddeľuje desaťmet-
rová skalná stena. Samotný hrebeň je temer 
odkrytý. Vybielené vápence sú poprerastané 
v puklinách a škárach skalnými ružami. Po 
vyčerpávajúcom výstupe asi po jednej hodine 
dosahujeme skalné bralo nachádzajúce sa asi 
v polovici hrebeňa.

Konečne kus rozumného miesta, kde sa 
môžeme všetci postaviť bez držania tak, aby 
niekto nespadol zo skalnatého zrázu alebo 
zaľahol hlavou dolu v hustej kosodrevine. 
Husté čučoriedie pred skalným bralom nás 
sprevádza k jaskynnému otvoru.

– Našli sme to! – zvolal natešene Igor.
Vzápätí aj ostatní nachádzajú ďalšie otvory. 

Jeden z nich  civie priamo na hrebeni. Nate-
šene zízame do jedného z nich. Prenikajúce 
svetlo z opačnej strany signalizuje vzájomné 
prepojenie otvorov, no klesajúca nízka chod-
bička nasvedčuje, že jaskyňa má pokračovanie. 
Podvedome, bez akéhokoľvek dohadovania, 
vysypeme obsah batohov, vyberieme baterko-
vé lampáše a neprezlečení chamtivo vnikáme s 
Igorom do podzemia.

Nízka chodba nie je dlhá. Po niekoľkých met-
roch už stojíme vo väčšom priestore. Pod našimi 
nohami je skalný stupeň asi štyri metre hlboký 
a na jeho dne vidno hlinu. Priestor vysvecujeme 
úzkymi kužeľmi baterkových svietidiel, no kon-
ca siene nedosvietime. Všetko referujeme hlas-
no na povrch. Pokiaľ sa Igor zabáva ozvenou, 
nakazujem Ďurovi zostúpiť do jaskyne s lanom. 
Ihneď ho priväzujeme vo vopred vyhliadnutých 
skalných hodinách a už sa šmýkame cez mokrý 
skalný stupeň na dno Siene ozvien.

Rozhliadame sa. Každý si nasvecuje lam-
pášom, čo ho zaujme, jeden kontroluje dno, 
druhý vysoký strop a ja svietim ďalej dopredu. 

Je to opäť stupeň, ktorý sa dá zdolať klasicky. 
Vystupujeme ním do akéhosi okna a neustále 
sa znižujúcou chodbou postupujeme ďalej až 
na koniec. Koniec? Možno to ani koniec nie 
je. Cítiť tu totiž silné prúdenie vzduchu. Všet-
ci vydychujeme obláčiky pary a pozorujeme 
ich. Prievan je naozaj silný. Paru prudko str-
háva do balvanitej sutiny uzatvárajúcej nízky 
profil chodby. Nič sa nedá robiť.

– Musíme sa ísť prezliecť a skúsime tu tro-
chu pokopať, – referujem ostatným. Bez de-
baty sa vraciame na povrch a pri prezliekaní 
referujeme

Jane a Jožovi, čo, kde, kedy, ako. Teraz už 
berieme nabité karbidky a zostupujeme opäť 
do podzemia.

Ako prvý sa súkam do tesného priestoru 
plazivky, aby som obhliadol situáciu. Nie je 
to bohviečo. Ruku som si zabudol pri páse, 
preto sa musím vrátiť a preložiť ju pred hla-
vu. Naspäť mi pomáhajú obaja kamaráti ťa-
haním za nohy. Súkam sa opäť dnu. Bez po-
moci rúk je to ešte ťažšie, no nič sa nedá robiť, 
keď ich potrebujem na robotu. Vyberám prvý 
kameň, ktorý ide uvoľniť a odvaľujem ho po-
pri hlave, hrudi a nohách. Tu už pomáha aj 
Ďuro, pričom preberá štafetu odvaľovania od 
miesta, kde už nedočiahnem. Moja činnosť 
netrvá dlho. Silný prievan ma riadne ofúkol. 
Okrem toho studené hlinité dno vyťahalo zo 
mňa všetko teplo, čo som pod kombinézou 
mal. Prsty na rukách začali oziabať.

Posmrkujúc cúvam z nevľúdneho pracovis-
ka a vďačne ho prepúšťam ďalšiemu nedoč-
kavému záujemcovi. Nastupuje Ďuro. Opäť 
ten istý postup, len v inom poradí. Ďuro Igo-
rovi, Igor mne a ja kdekoľvek, no hlavne čo 
najďalej odo mňa.

Ďuro ohlasuje problém:
– Pred sebou mám balvan zaklinený o dno  

a strop. Nemôžem s ním pohnúť. 
– Pusť ma tam! -prikazuje Igor a už ťahá za 

nohu nepripraveného Ďura. Ihneď sa vrhá na 
vyhriatu zem a uniká v plazivke. Nie je tam dlho.

Milan Štéc
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– Ťahajte ma! – Na jeho povel lapáme po 
čižme a vyťahujem ho von. Bez komentára sa 
obracia nohami napred a ležiac na chrbte za-
lieza opäť dnu.

Nohami mu zapierame plecia a on zas za-
klinený balvan. Miernymi podrepmi ho sku-
točne dokázal vykývať. Obracia sa a už mu 
trčia iba päty.

– Ťahajte! – opäť na jeho povel lapáme 
čižmy a ťaháme. Teraz to už tak ľahko nejde. 
Igor rukami nepomáha, ale oblápa balvan, 
ktorý vyťahujeme zároveň s ním.

Opäť som na rade ja. Horko ťažko sa terigám 
skrehnutý do plazivky a začínam odpratávať 
zostávajúce drobné kamene. Vzniknutý otvor 
po balvane spôsobil ešte silnejší prúdenie 
vzduchu. Prievan zavíja poza uši a plameň kar-
bidovej lampy neustále syčaním odoláva jeho 
náporu. Niekoľkokrát sa vraciam k chlapcom, 
aby mi pri pálili zhasnutú lampu. Kdeže. Te-
raz tam už tak rýchlo niekoho nepustím. Už 
mi veru taká zima nie je. Súkam sa opäť dnu. 
Otvor je už dosť veľký. no na prelezenie ešte 
stále nedostatočný. Skúšam tam aspoň na-
zrieť, no aj to je veľmi náročné. Buď do diery 

svietim alebo sa pozerám, oboje sa nedá. Skla-
dám preto prilbu a pretláčam ju do väčšieho 
priestoru za otvor. Až teraz je možné oboje. 
Pozerať a vidieť. A veru jesto aj na čo.

Za otvorom sa chodba prudko rozširuje a 
strmo stúpa k skalnému prahu. Nad ním je 
už len nedohľadná temnota.

– Chlapi! Pokračuje to ďalej! -
Bľačím od radosti a moje skrehnuté ruky sa 

premieňajú na banský kombajn. Trochu roz-
šírim otvor a hneď ho plecami premeriavaní. 
Konečne. Diera je dostatočne veľká a ja mô-
žem konečne prejsť na druhú stranu. Chlapci 
mi pomáhajú tak, že nohami zatláčajú moje. 
Môj pôrod vrcholí, lebo bedrá sú už na strane 
hlavy a zostávajú len nohy. Ani tie nejdú cez 
otvor bezproblémovo. Moje dlhé nohy sa totiž 
zašprajcovali v komplikovanom profile plaziv-
ky. Zadok a päty zostali na zemi, no kolená 
sa zapreli do stropu. Teraz tak byť bocianom. 
Ten ohýba kolená dopredu. Nič sa nedá robiť. 
Treba sa zasunúť späť do Jamy a pokúsiť sa 
natočiť trochu inak. Druhý pokus sa podaril 
a ja som zrazu stál na druhej strane. Náhlivo 
pomáham rozšíriť otvor už sa predierajúcemu 

Ilustračná snímka Krásnohorská jaskyňa Foto: Z. Hochmuth
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Ďurovi a pomáham mu aj z diery ťahaním za 
ruku. Pokiaľ pomáha Ďuro Igorovi, ja už stú-
pam chodbou pod skalný prah. V bočnej stene 
je dostatok stupov a chytov na jeho zdolanie, 
takže o malú chvíľočku už stojím uprostred 
ďalšej siene. Kadiaľ ďalej? Nachádzajú sa tu 
dve priepasti a jeden komín.

– Igor, vráť sa von a dones lano a rebrík. Zo-
ber aj voľáke šligne, – oznamujem mu.

Spolu s Ďurom zatiaľ civieme do oboch prie-
pastí a vhadzujeme tam kamene. Vždy sa to 
tak robí a pritom sa vždy ten, čo to robí, tvá-
ri dôležito, ako že počítaním odhaduje hĺbku. 
Výsledok je vždy rovnaký. Priepasť je buď veľmi 
alebo málo hlboká. Aj teraz išlo o jednu málo a 
druhú stredne hlbokú priepasť. Tá väčšia mala 
zhruba také štyri metre, no skala sa kotúľala po 
šikmom dne ďalej. Tá druh, menšia, môže mať 
aj desať metrov. Ešte sme ani nestačili nájsť kot-
viace miesta na upevnenie rebríka a už tu bol 
Igor späť. Rebrík vhadzujeme najskôr do hlbšej 
priepasti, ktorú po ňom zliezam. Je to márne. Aj 
keď bola skutočne hlboká na celú dĺžku lanové-
ho rebríka, jej dno bolo v hĺbke 10 m zasutine-
né, bez výrazných znakov prúdenia vzduchu.

Vyliezam späť a rebrík spúšťame do veľkej 
priepasti. Z dna je pohľad iný. Nejde tu vlastne 
o priepasť, ale opäť o skalný stupeň. Za ním 
chodba pokračuje strmo klesajúcim vysokým 
meandrom. Výška chodby tu dosahuje 6 met-
rov a jej steny sú husto posiate pizolitmi pri-
pomínajúcimi karfiol. Zostupujeme spolu s 
uvoľnenou sutinou vpred. Zrazu meandrujúca 
chodba končí a pokračuje priamo rovnako str-
má, no zrútená chodba, steny sú holé a jej dno 
vyplňujú obrovité skalné bloky. S námahou 
ich zdolávame až stojíme pred nezdolateľnou 
prekážkou. Zaklinený obrovitý balvan vytvára 
prah vo výške 5 metrov. Priestory zatáčajú za 
roh chodby, preto pokračovanie nevidno. Niet 
o čom špekulovať. Treba sa vrátiť a zobrať la-
nový rebrík. Na ten skalný stupeň postačí aj 
lano. Nik sa so mnou neprieči a spoločne vy-
tíname späť. Berieme rebrík a bleskurýchle sa 
presúvame k prahu. Problematicky ho upev-
ňujeme a zostupujeme na dno ešte väčšieho 
priestoru. Jeho vstupná časť je opäť vyzdobe-
ná pizolitmi, v jeho strede je veľký balvan v 
podobe stolu, na ktorý steká cícerok vody zo 
stropu. Pozadie priestoru s pravdepodobným 
pokračovaním zdobí obnažená stena a strop 
s vytvarovanou vrstevnatosťou vápencových 

lavíc v podobe dúhy. Podľa nej tento priestor 
pomenúvame Dúhový dóm.

Pri koreni dúhy sa predierame po kolenách 
malou chodbou k oknu, za ktorým je dva met-
re hlboký skalný stupeň. Okno pomenúvame 
okamžite Rýchlikovým oknom, lebo v jeho pro-
file sa človek cíti ako pri otvorenom okne šprin-
tujúceho rýchliku. Karbidová lampa okamžite 
zhasína. Za oknom nasledujú zaklinené balva-
ny a už stojíme na štrkovo piesočnom dne krás-
ne modelovanej chodby so sintrovými nátekmi. 
Chvíľu si prezeráme zvyšky bývalého riečiska. 
Suché koryto obsahuje veľké množstvo cudzo-
rodých okruhliakov dovlečených podzemným 
tokom bohvie odkiaľ. Poberáme sa ním ďalej. 
Beda! Je tu zával. Našťastie pri strope ostalo 
dosť miesta na chlapa, takže po niekoľkých 
metroch opäť stojíme na riečnom dne.

Chodba sa tu mimoriadne zúžia temer na 
dvadsať centimetrov. Ľahneme si do suchého 
štrku a po jednom pleci sa predierame pizo-
litmi vyzdobenou úžinou. Tá z nás strháva 
všetko, čo sa jej poddá. Našťastie nie je tak 
dlhá. Zrazu nazerám do veľkého priestoru. 
Tentokrát to nie je dóm, ale mohutná chod-
ba. Stojíme uprostred na odvalenom balvane 
a nevieme sa vynadívať. Tma pred nami, tma 
za nami. Dno nemôžeme pomedzi bloky do-
svietiť. Profil chodby je členitý s niekoľkými 
riečnymi terasami. Tu sa nachádzajú okruh-
liaky omnoho väčšie ako v bývalom prítoko-
vom korýtku, po ktorom sme sem prišli.

– Ktorou stranou teraz? Azda tou väčšou, 
-odpovedám si sám na otázku a vykračujem 
ako prvý vpred. Profil chodby je skutočne 
rozmerný. Nebyť tak náročné členitého dna, 
striedajú sa tu priepasti a navŕšené balvany v 
podobe závalov s prekrásne rovným dnom, 
pokrytým riečnymi sedimentmi, mohli by 
tu jazdiť autá. Terén pod nohami sa neustále 
mení, no chodba si udržuje priamu líniu, ba 
aj strop oproti divokému dnu je rovný.

A opäť je tu prekážka. Temer pätnásť met-
rová prepadlina bráni ďalšiemu postupu. 
Zostúpiť sa do nej nedá. Je príliš hlboká. Zo-
stáva nám už len využiť bočné koryto vytvá-
rajúce vodorovnú plazivku s otvorenou ľavou 
stranou do veľkého profilu chodby. Plazíme 
sa jeden za druhým. Okrem šuchotu počuť 
padajúce okruhliaky zhadzované našimi ko-
lónami. Nasleduje úsek po balvanitom dne 
v opäť zrútenej časti chodby až prichádzame 
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k ďalšiemu prepadlisku. Teraz ho tvorí akási 
špára po vypadnutých laviciach horniny, širo-
ká len jeden až dva metre, no strop sa týči v 
desať metrovej výške. Okrem toho je potrebné 
zostúpiť po blokoch o niekoľko metrov hlbšie 
a tam preskakovať po zaklinených blokoch 
niekde uprostred jej profilu. Špára totiž pokra-
čuje do hĺbky a na niektorých miestach sa ani 
nedá dosvietiť na jej dno. Jej dĺžka je asi 20 m a 
končí opäť zboreniskom, po ktorého blokoch 
sa treba opäť vy škriabať nahor. A chodba stále 
pokračuje. Stále sa naše svetlá strácajú v tme.

– Bude mať táto chodba vôbec koniec? – 
opýtal sa Igor.

– Dúfajme že nie, aj keď na dnes by to 
mohlo aj stačiť, – poznamenal Ďuro.

– Veru treba pomýšľať aj na návrat. V takej 
komplikovanej chodbe budeme mať aj tak čo 
robiť, – utrúsil som, no napredoval ďalej.

Prechádzame popri Zadaždenej kaplnke. 
Tak sme pomenovali dno priepasti pripojenej 
k profilu chodby, pričom z otvorov v desať 
metrov vysokom strope priteká voda, padajúc 
na dno v podobe dažďa. Tu priama chodba 
po niekoľkých sto metroch končí. Cez skalné 

okno vybočujeme z línie chodby uzatvárajú-
cej sa čelne, ako by bola zamurovaná, a zrazu 
stojíme uprostred neveľkého dómu. Nie je tu 
nič zaujímavé. Pusté steny, jednotvárne ka-
menité dno a žiadna výzdoba. Tento bezcen-
ný, nezaujímavý šedivý priestor dostal meno 
Pustý dóm. Potešilo nás len to, že na proti-
ľahlej strane končil náš postup v zavalenom 
komíne. Prievan ale nasvedčoval o ďalšom 
možnom pokračovaní. To až inokedy.

– Konečne máme dôvod vrátiť sa späť. Veď 
tí dvaja na povrchu nemajú o nás ani šajnu. A 
to sme povedali, že sa ideme iba pozrieť, či to 
vedie ďalej, – poznamenal som.

– Veru. Ktoho vie, ako dlho sme v podzemí. 
Veď sa prešlo poriadny kus jaskyňou a to ešte 
ostáva opačná strana, – poznamenal Ďuro, 
klepajúc karbidkou o kameň, aby sa zlepšilo 
jej horenie.

Poberáme sa teda späť. Cesta skutočne nie je 
taká jednoduchá. Ba povedal by som, že voľáka 
ťažšia. Pokiaľ bolo potrebné doposiaľ hľadať 
ľubovoľnú cestu vpred, teraz je potrebné nájsť 
práve tú, ktorou sme prišli. Iba teraz badáme, 
že chodba nie je jedna, ale niekoľko paraleliek 

Ilustračná snímka Jazerá v jaskyni Okna  Foto: Z. Hochmuth
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vedľa seba, pod ale aj nad sebou, často sa ocitá-
me pred neprekonateľnou prekážkou, no pred 
sebou vidíme priestory, ktorými sme určite šli. 
Zostúpiť alebo vystúpiť skalným zrázom či zá-
valom sa proste nedá. Zostáva len cesta späť 
a hľadanie inej cesty inou chodbou. Zatiaľ 
ma to neprekvapuje. Som na to zvyknutý. Ide 
predsa o normálny optický klam vznikajúci pri 
bezhlavom postupe v neznámych priestoroch. 
Človek si okolie všíma, fotografuje do pamäti, 
no zabúda na pohľad späť. Táto zábudlivosť sa 
Vďačne odmení pri návrate, kedy sa vyjavený 
prieskumník pohybuje akoby opäť v nových 
priestoroch, pričom o jeho správnom návrate 
ho upozorňujú len miesta opticky nezameni-
teľné z ktorejkoľvek strany a uhla. Kvapkajúca 
voda, kvapeľ, pozoruhodný balvan, priepasť  
a pod. Ojojój! Koľkokrát som, už takto blúdil. 
Najhoršie sú križovatky. Tam človek poblúdi 
ako teraz my.

Prekonávame už bohvie koľkú. Už ani ne-
rozoznávam priestory známe od neznámych. 
Dôležité je, aby sme našli aspoň priechodnú 
cestu vpred. Nik nič nevraví. Asi je každý spo-
kojný. Ani ja nič nepoviem, aj keď sa mi profil 
chodby vôbec nezdá. Určite kráčame už dob-
rých dvesto metrov inou chodbou. Tento pro-
fil je úzky a vysoký a ten bol širší a nižší aspoň 
na väčšine úseku.

Konečne nedôveru vyhlásil nahlas Ďuro. 
Plne s ním súhlasím. Igor však trvá na ďalšom 
postupe. Je presvedčený, že sme tu už boli. 
Na nešťastie nachádza aj pozlátka z čokolády  
a o chvíľu ďalšie. Nám dvom bolo jasné, že po-
zlátka neboli v chodbe, ktorou sme prišli, no 
Igor sa nedal presvedčiť. Tvrdil, že nás určite 
vyvedú z chodby na povrch. A veru nás aj vy-
viedli, ale nie na povrch. Po prelezení ďalších 
sto metrov sa ocitáme v neznámom väčšom 
priestore. Tu sa nachádza križovatka niekoľ-
kých chodieb. Už len to nám chýbalo. Teraz 
sa už poctivo najskôr orientujeme odkiaľ sme 
sem dofrčali a až potom vyrážame tou najväč-
šou chodbou. V nej nachádzame niekoľko kos-
tí a rozlámaných sánok nejakého zvieraťa.

Postupujem ďalej, no už je nám všetkým 
dávno jasné, že tadiaľto cesta na slnko neve-
die. Pred nami sa rázom rozširuje čierna tem-
nota. Stojíme na začiatku najväčšieho dómu, v 
akom sme doteraz boli. Zostupujeme strmým 
dnom do jeho spodnej časti. Tu nachádzame 
kompletnú kostru dajakej kozy skrútenej do 

klbka. Ani neuvažujeme o jeho pomenovaní. 
To prichádza voľáko samo podľa tej kozy.

My máme teraz starosti, aby aj z nás neosta-
li podobné zvyšky, lebo naše karbidky majú 
pred sebou doznievajúcu kapitolu. Zrýchle-
ným tempom sa vraciame späť. Vyčerpaní a 
premočení sa zastavujeme až po mnohých 
stovkách metrov pred známou prekážkou. 
Bočná plazivka terasou obchádzajúca veľkú 
prepadlinu!

– Späť! Tu sme už boli, – nariaďujem ostat-
ným.

Vraciame sa teda späť. Zastavujeme sa opäť 
až po ubehnutí niekoľkých stovák metrov. Tu 
sme už tiež boli. Naspäť!

A opäť naspäť. A naspäť. Toto traverzovanie 
nemalo konca kraja, no vzdialenosť návratov 
sa postupne skracovala, až sme mali priestor 
dokonale zmapovaný. Bodaj by nie. Veď bol 
prešliapaný najmenej päťdesiat krát. Teraz už 
zostáva nájsť len tú prekliatu Štrbinu v stene, 
ktorou sme sa sem dostali.

Igorovi dohorela karbidka a začína panika. 
Volíme inú taktiku boja. Igora nechávame se-
dieť na zemi a my sa rozbiehame hľadať spá-
sonosný otvor na slnko. Neustále sa vraciame 
k lamentujúcemu Igorovi a spoločne sa pre-
miestňuje o niečo ďalej.

– Mám to! – zvolám na ostatných. V slabom 
svetle dohárajúcej lampy vyzerám vytúženú 
úžinu ozdobenú pizolitmi. Igor už ničomu  
a nikomu neverí. Všade robí značky a píše do 
čoho sa dá.

Na riečisku je už a j Ďurovi jasné, že ideme 
konečne správne, no Igor neverí. Do hladké-
ho, ešte neporušeného piesočného dna býva-
lého riečiska píše prstom to obvyklé: Tu sme 
boli.

Zdolávame balvany, Rýchlikové okno a už 
stojíme v Dúhovom dóme. Igor stále neverí. 
Presviedča ho až náš lanový, jednostopý rebrík.

– Ideme správne! – zreval na celú hubu, ako 
by na to, že ideme naozaj správne, prišiel prá-
ve teraz on a my o ničom nevieme,

Teraz je už cesta ľahká. Zdolávame posled-
né prekážky, objavnú plazivku, skalný stupeň, 
vstupnú plazivku a ocitáme sa na povrchu. 
Kde sa ale podelo vytúžené slnko? Namiesto 
neho nás privítala chladná, hviezdami posia-
ta čierna obloha. Vyplašený Igor sa plazil ešte 
aj pre jaskyňou, neuvedomujúc si skutočnosť, 
že sa konečne dostal z diery na povrch.
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O jaskyniaroch a Japonkách
Bohuslav Kortman

  
Jaskyniari, chlapci bystrojarí, 
do roboty ako diví
preto nech sa nezadiví
japonka, Keď srdce jej tuhšie tiká.
(alebo to škrípu kolesá?).

To sa zas bude sexotika,
prevraví, a raz-dva sa z Kečiek parí:
čo poviete, jaskyniari
z Mojtína, či máte ten prázdne reči
(voziť do lesa)?

Kto skúsil, ten dosvedčí
– tí chlapíci nie sú salónky.
Ale načo sú im všakovaké poklonky: 
zájdi aj ty medzi Kečky
(hybaj, dole sa).

Presvedčíš sa zoči-voči, 
že si nás tam najviac cenia 
pred svitom až do zotmenia 
od vidím do nevidím 
práve – japonky.

Klenotnica
Juraj Boško

 
Jaskyňa, jaskyňa – celé tisícročia, 
svoje krásy skrývaš, len tma a tíšina. 
Zvonku strmé skaly, lesnaté úbočia, 
v bralách bájne taje, zakliata krajina. 
Priezračné jazierka, vodopády, stromy, 
tajomné postavy, kryštálové dómy.

Si ako dievčina, krásna, lež studená, 
nádheru nestrácaš, i v temnú si verná. 
Nehľadaj zábavy, stačí šelest kvapky,
skromný prameň vody, tvorí tu zázraky.
V tej hroznej tisine, v hrobe tmy neznámej, 
kde srdce chveje sa túžbou nepoznanej.

Jaskyňa tajomná, svätyňa podzemná, 
temno krásy kriesi lúč svetla, jagá sa. 
Večnosť z teba vanie, si taká si nádherná, 
a očiam javí sa klenotnice krása. 
Svetlo nepoznala a predsa krásou svojou 
k sebe pripútala nás, jej ctiteľov.

Stojíme v srdci brál, tisíce rokov starých,
ľudský vek ako dych rozplynie sa do tmy.
Skrytá krása tíšin, vzruch, údiv vanie z nich, 
vznik vekov, začiatku a konca na zemi. 
Temno nepoznané, čo svetlom zažiari, č
o srdcu, čo duši i telu učarí.

vlastná tvorba vlastná tvorba vlastná tvorba vlastná tvorba vlastná tvorba vlastná tvorba
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Dubnickí a považskobystrickí jaskyniari 
sa aj tohto roku chystajú popasovať s Ja-
ponkami pri sondovaní v priepasti medzi 
Kečkami v Strážovských vrchoch. Keďže sa 
ukázala reálna možnosť preniknúť do ďal-
ších, rozsiahlejších podzemných priestorov, 
súvisiacich pravdepodobne s jaskyňou Dúp-
na pri Pružine-Predhorí, chcú sústrediť na 
prácu v tejto lokalite nielen vlastné sily, ale 
uvítajú pomocné ruky jaskyniarov aj z iných 
OS. Radi by tak nadviazali na výsledky spo-
ločných akcií, na ktorých sa v predchádza-
júcich rokoch zúčastnili členovia viacerých 

oblastných skupín SSS, predovšetkým OS 
Terchová. O pripravovaných pracovných sú-
stredeniach na tejto perspektívnej lokalite 
(súčasťou programu bude rovnako ako v mi-
nulosti návšteva kaštieľa v Čičmanoch a iné 
zaujímavé podujatia) budenie včas informo-
vať OS, ktoré o spoluprácu prejavia záujem.

Kontaktná adresa: Bohuslav Kortman, 
Okresná knižnica

Štúrova 41/14, 
017 45 Považská Bystrica 

tel. 0822/250 13

Časť jaskynných priestorov objavených zo sondy v priepasti medzi Kečkami / Strážovské vrchy/
Foto: Milan Velič
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Po vyoraní hlbokej brázdy na poli sloven-
skej archeológie v tichosti skonal a spomedzi 
nás odišiel 5. januára r. 1993 v Košiciach univ. 
prof. PhDr, Vojtech Budinský-Krička, DrSc., 
nedlho pred dožitím vzácnej deväťdesiatky.  
V histórii vedy na Slovensku bol prvým 
archeo lógom, ktorý pokračoval v šľapajach 
svojho univerzitného učiteľa, neskoršieho 
akademika, Jána Eisnera (on uskutočnil pro-
fesionálne archeologické výskumy v Jasove r, 
1924 a v Bojniciach r. 1927) a odkrýval do-
vtedy prevládajúce biele miesta slovenského 
praveku. Tým sa zaslúžil o prenikanie nových 
poznatkov o najstarších dejinách Slovenska 
aj mimo jeho hraníc.

Ako rodák z Ružomberka (narodený 24. 
júla 1903) absolvoval tu gymnázium r. 1922 
a začal vysokoškolské štúdium na Právnickej 
fakulte UK v Bratislave. Zo zdravotných dô-
vodov však toto štúdium prerušil a neskôr 

pokračoval na Filozofickej fakulte UK v štú-
diu pedagogickej kombinácie dejepis-zeme-
pis, čo neskôr zamenil za štúdium vedeckého 
smeru archeológie a národopisu, pričom rok 
študoval tieto disciplíny aj na Jagelonského 
univerzite v Krakove.

Ako vysokoškolák neodolal priťahujúcemu 
mystériu Liskovskej jaskyne v rodnom Lipto-
ve a vykonal v nej roku 1928 malý archeolo-
gický zisťovací výskum s nálezom ľudskej leb-
ky a nevýraznými črepmi halštatského veku. 
štúdium zakončil roku 1931 doktorátom  
z archeologickej problematiky o lužických 
žiarových pohrebiskách.

Už od študijného absolventstva r. 1929 – 
1933 bol kustódom archeologického oddele-
nia Slovenského národného múzea v Martine 
a túto funkciu zastával aj externe, keď sa v 
rokoch 1933–1939 stal vedeckým komisárom 
vtedajšieho ČSl. štátneho archeologického 

V prvom polroku sa dožívajú okrúhleho ži-
votného jubilea niektorí naši členovia.

Už 75 rokov medzi nami oslávil pán RNDr. 
Anton Porubský, CSc., narodený 23. 2. 1923, 
zakladajúci člen SSS. Pracoval v oblasti hyd-
rológie podzemných vôd, z ktorej publikoval 
vyše 70 vedeckých prác. Bol dlhoročným čle-
nom redakčnej rady zborníka Slovenský kras.

Abrahámoviny oslávil pán Ivan Paluščák, 
narodený 11. 3. 1943, člen Speleoklubu v 
Spišskej Novej Vsi.

Dňa 30. 3. oslávil šesťdesiat rokov pán Ele-
mír Mušinský z oblastnej skupiny SPELEO 
Rožňava, znalec krasových terénov Slovenské-
ho krasu, ktorý aj dnes vypomáha pri priesku-
me Plešiveckej planiny.

Sedemdesiatročné jubileum oslávil tohto 
roku dr. Juraj Bárta, CSc., narodený 13. 4. 
1923, zakladateľ speleoarcheológie na Slo-

vensku, známa a populárna osobnosť sloven-
skej speleológie.

Okrúhleho jubilea sa v jeden deň – 25. 5. – 
dožívajú aj dve ženy, ktorých osud je spriahnu-
tý s jaskyňami, pani Elena Drozdová, narodená 
25. 5. 1933, členka OS Skupina J. Majku, Tur-
nianske Podhradie a pani Antónia Hovančíko-
vá z SK Slovenský raj, Spišská Nová Ves.

Úctyhodného veku, osemdesiatich rokov, sa 
dožíva pán Juraj Boško, narodený 27. 4. 1913  
z OS Brezno. Ešte ako učiteľ v Jaseňovej na 
Orave sa zúčastňoval prieskumov v Choč-
skom pohorí, od roku 1948 pôsobil v Brezne. 
Krása slovenskej prírody ho inšpirovala k pí-
saniu piesní a básní pre vlastnú potechu. Jed-
nou z nich sa dnes chceme poďakovať všet-
kým jubilantom za ich prácu, popriať im veľa 
zdravia, optimizmu a životného elánu do ďal-
ších rokov života.

Naši jubilanti

Za univ. prof. PhDr. Vojtechom Budinským-Kričkom, DrSc.
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ústavu v Prahe s pôsobnosťou na celom úze-
mí vtedajšieho Československa.

Do týchto čias spadá aj priekopnícka spele-
oarcheologická činnosť V. Budinského-Buda-
váryho, keď v ťažkých situáciách financovania 
archeologických výskumov predmníchovské-
ho Československa (hoc sledoval predovšet-
kým v dolinách Strážovských vrchov proble-
matiku lužických popolnicových pohrebísk), 
podujal sa preskúmať v roku 1934 na impulz 
miestneho učiteľa C. Čepeka aj Vlčiu dieru vo 
Vlčom dole pri Omastinej. Táto bola aj prvou 
jaskyňou skúmanou v nezvyčajnom geologic-
kom prostredí zlepencov.

 Následného r. 1935, opätovne v južnej čas-
ti Strážovských vrchov vykonal V. Budinský-
-Budaváry záchrannú archeologickú akciu na 
unikátnom sekundárne zasintrenom poh-
rebisku skrčených detí z obdobia eneolitu v 
priestore Kostnice, ktorú objavili miestni, 
vtedy ešte neorganizovaní jaskyniari na konci 
vstupného priestoru Dúpnej diery pri Slatin-
ke nad Bebravou. Stalo sa tak po rozobraní 
kamenného múriku zakrývajúceho vchod do 

pokračujúcich, následne predčasne vandalsky 
zničených, kvapľami zdobených priestorov 
tejto jaskyne.

Časové zaneprázdnenie V. Budinského-Bu-
daváryho od roku 1939 už ako budovateľa 
štátneho archeologického ústavu v Martine  
a po odchode Jána Eisnera do Prahy aj povin-
nosti pedagogické na univerzite v Bratislave, 
mu nedovolili okrem predbežných nálezo-
vých správ z výskumu Vlčej a Dúpnej diery 
monograficky vyhodnotiť výsledky z týchto 
priekopníckych speleoarcheologických vý-
skumov, čo nakoniec uskutočnil jeho žiak Ju-
raj Bárta v Študijných zvestiach AÚ SAV r. 20, 
1983 a v Slovenskom krase XXIII, 1985.

Srdečný vzťah V. Budinského-Kričku ku 
jaskyniam súvisel nielen s jeho štúdiom geo-
grafie, ale aj martinským prostredím, keď  
v budove SNM sídlil aj ústav, ktorého bol ria-
diteľom. V Martine sa spriatelil s Vojtechom 
Benickým, ktorý tu bol spoluredaktorom 
Krás Slovenska. Tak profesionálny archeológ 
v ťažkých podmienkach vojnovej doby stál na 
čele Jaskyniarskeho zboru, ktorý bol odbor-

Prof. Budinský – Krička
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nou zložkou vtedajšieho Klubu slovenských 
turistov a lyžiarov. Tento dal základ vedeckej 
dokumentácii a ochrane našich jaskýň.

Z úprimného priateľstva s V. Benickým po 
oslobodení vyplynula spolupráca pri orga-
nizovaní výstav jaskyniarskych fotografií. Po 
zániku Jaskyniarskeho zboru KSTL v roku 
1949 podporoval V. Benickým iniciované oži-
venie Múzea slovenského krasu v Liptovskom 
Mikuláši. Rovnako s nadšením prijal založe-
nie Slovenskej speleologickej spoločnosti na 
zakladajúcom valnom zhromaždení v Demä-
novskej doline, ktoré zorganizoval V. Benický. 
Tu sa stal V. Budinský-Krička aj prvým pred-
sedom tejto organizácie. Odvtedy jej činnosť 
a vydavateľskú aktivitu závidia nám aj sused-
né krajiny, ktorým sme v jednotnej organizá-
cii boli doteraz vzorom.

Žiaľ v r. 1950 za tzv. neoznámenie trestné-
ho činu emigrujúceho bývalého technika Ar-
cheologického ústavu zaistila V. Budinského-
-Kričku ŠtB v Martine a po vyšetrujúcej väzbe 
odsúdila ho na 8 rokov odňatia slobody a pe-
ňažnú pokutu. Štvorročný trest strávil vo väz-
nici v Ilave. Predčasne omilostnený bol pre-
dovšetkým na základe intervencií pražských 
akademikov Jaroslava Böhma a svojho učiteľa 
Jána Eisnera.

Prežité útrapy a krivda politického väzňa 
však nezlomila bádateľský duch V. Budin-
ského-Kričku. V novom pracovnom zadelení  
v Košiciach opätovne venoval sa archeoló-
gii východného Slovenska, pričom naďalej 
sledoval búrlivý rozmach slovenského jasky-
niarstva a aspoň teoretickými podnetmi ako 
oponent, či člen redakčnej rady Slovenského 
krasu podieľal sa na spolupráci s Múzeom 
slovenského krasu.

Nemožno poprieť, že podstatná časť zá-
služnej archeologickej terénnej i publikač-
nej činnosti V. Budinského-Kričku viaže sa 
na otvorené sídliská a pohrebiská, treba mu 
však vzdať vďaku aj za tie, z hľadiska jeho 
celoživotnej vedeckej aktivity len okrajové 
speleoarcheologické výskumy, veď išlo o prie-
kopnícke akcie bez metodických skúseností. 
No aj ostatná aktivita pri počiatkoch organi-
zovania dobrovoľných jaskyniarov zaslúži si 
svoje uznanie a vďaku. Prof. dr. V. Budinský-
-Krička, DrSc. má nevšedné zásluhy o rozvoj 
modernej slovenskej archeológie. Povojnová 
generácia slovenských archeológov mu vďačí 
za čestný vstup do vedného odboru spoločen-
ských vied, ktorému sám zasvätil svoj statoč-
ný a plodný život. Česť jeho svetlej pamiatke!

J. Bárta
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The second issue (1993) of the Slovak 
Speleological Society (SSS) Newsletter 
presents up-to-date articles about the 
activities of the organization as well as 
some interesting news from abroad.

The SSS Chairman Ján Tulis presents 
the annual report on the year 1992, 
which gives evidence of animation of 
the regional groups throughout Slova-
kia.

We also present the List of Caves with 
priority right for 1993 made up on de-
mand of the regional groups.

Oľga Turóciova informs about the two 
events of the Czech Speleological Socie-
ty, in which the SSS members traditio-
nally participate, the Speleoforum ´93 
and Seminar on industrial climbing. 
The new head of rescue service Ivan 
Račko presents the updated directory 
of the rescuers and instructions how to 
report a rescue event. The Speleoclub 
Committee from Banská Bystrica invi-
tes speleologists to do some voluntary 
work in the Ponic Karst 

Considerable space in the Newslet-
ter is devoted to important explora-
tions. Peter Holúbek and Ján Kleskeň, 
from the regional group of the Červe-
né vrchy (the Red Mountains) inform 
about the explorations in the Pearl 
Cave, Peter Strečansky, from the Re-

gional Group Handlová, informs abo-
ut the Cave “Závrt No3” in the Skle-
niansky Karst and Jan Šmoll (the Red 
Mountains) informs about the explo-
ration in the abyss Zadný úplaz, where 
the biggest depth has been reached in 
the Karst landscape of the Red Moun-
tains. Another interesting article has 
been written by Pavel Pokrievka about 
the Speleological club Malá Fatra acti-
vities, namely about cleaning the well 
in the Castle Strečno.

RNDr. Jozef Jakál, CSc. the research 
worker of the Geographical Institute of 
the Slovak Academy of Sciences, is in-
terviewed about the karst research by 
Edo Kladiva.

Jan Tulis informs about Speleo-mee-
ting which was held in Svit in March. 
Jan Tencer presents information about 
speleology abroad and about the Bri-
tish expedition “Vietnam ’92”.

The literary production of speleolo-
gists is represented by the poems by B. 
Kortman and J. Boško and “Scent of Ex-
ploration” by Milan Štéc.

The issue is concluded by congratula-
tions to the jubilant speleologists and 
the tribute paid to the late. Dr Vojtech 
Budinský-Kričko, the first Chairman of 
the SSS.

Editor

SuMMARY
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