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Činnosť výboru
Výbor v priebehu roku mal štyri riadne  

a jedno mimoriadne zasadnutie a zvolal 
jedno zasadnutie predsedníctva. Výbor 
svoju činnosť zameral na organizačné  
a materiálne zaistenie centrálnych akcií, 
zostavil komisiu pre schvaľovanie projek-
tov a zaistil jej prvé stretnutie, na ktorom 
boli aj prejednané predložené projekty 
prác OS a klubov na rok 1994. Prejednával 
niektoré otázky vzájomných vzťahov OS, 
právo priority, hospodárskej činnosti OS 
a klubov, koncepciu JZS a iné administra-
tívno-organizačné otázky. Ukončená bola 
inventúra majetku, ktorý členovia SSS 
používajú pri svojej činnosti. So zástup-
cami SMOPaJ jednal o majetkovo-práv-
nom vysporiadaní medzi SSS a SMOPaJ  
a o zmluve o spolupráci. So SSJ vybor 
jednal o plnení zmluvy o spolupráci me-
dzi SSJ a SSS a o prenájme priestorov pre 
sekretariát SSS. Intenzívne jednal s MŽP  
o získaní dotácie pre SSS a uzavretie zmlu-
vy o spolupráci medzi SSS a MŽP. Výbor 
vypracoval rokovací poriadok zasadnutia 
výboru a predsedníctva SSS. Pre rok 1994 
pripravil rozpočet a vykonávací projekt. 
Zároveň spracoval zhodnotenie vykonáva-
cieho projektu za r. 1993. Predseda SSS sa 
zúčastnil ako oficiálny delegát XI. svetové-
ho speleologického kongresu.

Aj v tomto roku došlo k zmene v zlo-
žení výboru SSS. V júni 1993 Ľ. Varjú 
požiadal o uvoľnenie z funkcie člena vý-
boru SSS. Na septembrovom zasadnutí 
výboru bol za člena výboru kooptovaný  
MVDr. Ján Tencer.

Ing. T. Ďurka bol poverený funkciou ta-
jomníka SSS.

Výbor SSS pracoval v tomto zložení:
Ing. J. Tulis, predseda,
Doc. RNDr. Zd. Hochmuth, podpredseda,
Ing. T. Ďurka, tajomník,
Ing. M. Košík, ekonóm,
O. Turócziová, člen,
Ing. Š. Mlynárik, člen,
MVDr. J. Tencer, člen.

Medzi najvýznamnejšie výsledky  
činnosti výboru patrí:

1. Získanie finančnej dotácie pre čin-
nosť  SSS na r. 1993.

2. Podpísanie „Dohody o spolupráci“ 
medzi Ministerstvom životného prostre-
dia SR a SSS.

3. Podpísanie „Zmluvy o vzájomnej po-
moci a spolupráci“ medzi Slovenským mú-
zeom ochrany prírody a jaskyniarstva a SSS 
a dohodnutie zásad o majetkovo-právnom 
vysporiadaní medzi SMOPaJ a SSS.

4. Dohodnutie podmienok prenájmu 
priestorov od SSJ pre sekretariát SSS.

5. Zaistenie edičnej činnosti.

6. Zabezpečenie a spoluorganizovanie 
centrálnych akcií.

7. Zabezpečenie chodu sekretariátu.

8. Zachovanie jednoty jaskyniarov.

9. Prijatie Slovenska za riadneho člena 
UIS (Medzinárodnej speleologickej únie).

Správa o činnosti SSS za rok 1993

Ján Tulis
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Sekretariát udržiaval spojenie s OS  
a klubmi, rozširoval informácie pre člen-
skú základňu. Vyexpedoval Spravodaj  
a iné tlačoviny členom SSS. Podieľal sa na 
organizácii centrálnych akcií, pripravoval 
podklady pre jednania výboru a predsed-
níctva a jednania s inými organizáciami  
a inštitúciami.

Stav členskej základne
V roku 1993 sme evidovali 42 oblast-

ných skupín a klubov.
OS Rožňava sa premenovala na Spelo 

Rožňava a získala právnu subjektivitu. 
Členský príspevok zaplatilo 512 členov.

Činnosť OS a klubov
Speleoklub Banská Bystrica

V masíve Krížnej (Veľká Fatra) navštívili 
priepasťovitú jaskyňu. Zahlinený vchod 
prekopávali v Cigánskej jaskyni (Staro-
-horský kras). Prebudovaný uzáver bol na 
jaskyni Dedkovské diery (Tajovský kras), 
výkopové práce pokračovali v Riečanskej 
jaskyni.

Najväčší rozsah prác vykonali v Ponic-
kej jaskyni (Ponický kras). Práce boli za-
merané na prerážku druhého vchodu do 
jaskyne. Intenzívny prieskum bol vykona-
ný aj na iných lokalitách ponického kra-
su: v Oraveckej jaskyni, Vŕbovej priepasti, 
Jazvečej jaskyni, Prepadline na Oraveckej 
planine, Jaskyni Pod Kalinovcom, znovu 
otvorili Ponický závrt. Zamerali jaskyňu 
Pískavého Jana.

Niekoľko prieskumných akcií vyko-
nali v jaskyni Mŕtvych netopierov, kde 
objavili 500 – 600 m nových priestorov. 
Významná bola aj ich propagačná čin-
nosť v rôznych masovokomunikačných 
prostriedkoch. Členovia klubu sa zú-
častnili na 3. speleomítingu SSS, jasky-
niarskom týždni v Jánskej doline, lezec-
kých dňoch. Na uvedené akcie vyčerpali 
8 598 Sk.

Speleo Bratislava

Členovia klubu pracovali v krase Ma-
lých Karpat. V Limbašskej vyvieračke za-
merali priestory do hĺbky 9 m. Prieskum 
vykonávali v sonde Stratenej dcéry (opra-
va výdrevy, sondovanie na dne), Silnic-
kého jaskyni (objav dvoch plaziviek po  
15 m), v jaskyni Sedmička. Zamerali Štu-
dentovu dieru a Hadiu jaskyňu, pripojili 
na štátnu sieť jaskyňu Veľké Prepadlé J-1 
a J-2, Viktóriu a sondu Čisto a lokality 
Devínskeho hradného brala. Na jaskyni 
Stará garda osadili uzáver.

Aktívne pracovali v strednej časti ma-
sívu Úplazu vo Vysokých Tatrách, kde 
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objavili vyše 600 m nových chodieb v 
jaskyni Čiernohorská Nižná, zmapovali 
jaskyne Kamenne oči (777 m) a Čierno-
horská Nižná (474 m z cca 750 m). Za-
merali geodeticky vchody oboch jaskýň 
a ďalej Veternej j., Javorinky a Ukrutnej 
studne.

Členovia klubu sa podieľali na doku-
mentácii malých jaskýň v masíve Oso-
bitá, vypomáhali na sonde Pohanská, 
zúčastnili sa exkurzie do jaskyne Snežná 
v Poľsku. Svoju činnosť propagujú pro-
stredníctvom nástenky, dva príspevky 
publikovali v Spravodaji SSS.

Celkom uskutočnili 29 akcií, na ktoré 
vyčerpali 6 333,70 Sk.

Speleoklub Cassovia

Pracovným územím klubu boli kraso-
vé javy na Jasovskej a Zádielskej planine. 
Najviac krvopotnej práce vykonali v jas-
kyni Fakír, kde predpokladali prepojenie 
s jaskyňou Skalistý potok. Tento pred-
poklad potvrdili akustické a rádiové sig-
nály. Postúpili do hĺbky 36 m. Sondážne 
a prieskumné práce vykonávali vo Via-
nočnej j., Hačavskej j., Frydriške, Indián-
skej a Drienovskej jaskyni a v Priepasti na 
kóte (hĺbka 30 m).

Pri povrchovom prieskume Hájskej 
doliny boli nájdené a zdokumentovane 
tri menšie jaskyne v celkovej dĺžke 30 m. 
Povrchový prieskum bol vykonaný aj na 
Ďurkovej skale a Železiarskych lúkach 
Zmapovane boli tiež tieto jaskyne: Pivni-
ca, Hadia, Drienovská (mapa usadenín), 
V skalnom amfiteátri, V záreze trate, Sla-
ninová, Indiánska. Pre potreby Správy 
CHKO vykonali inventarizačný výskum 
ŠPR Palanta. V Moldavskej jaskyni zame-
rali v spolupráci s ďalšími jaskyniarmi 
ďalších 430 m priestorov.

Na lokalitách uskutočnili 38 akcií. Spo-
lupracovali pri sondovaní v Psích dierach, 
zúčastnili sa zostupu do priepasti Snežná 
(Poľsko), pomáhali pri organizácii Lezec-

kých dní. Podieľajú sa na príprave Spra-
vodaja SSS.

OS Čachtice

V Beckovskej jaskyni (Považský Inovec) 
hĺbili sondu a vykonali fotodokumentá-
ciu jaskynných útvarov. Zorganizovali 5 
akcií.

OS Červené vrchy

V masíve Osobitej (Západné Tatry) uro-
bili základný povrchový prieskum, zame-
rali 6 jaskýň (Puklinová – 20 m, S hro-
bom – 50 m), sondovali v priepasti Nad 
Teplým žľabom a povrchový prieskum  
v okolí tejto priepasti, zamerali priepasť 
v Okolíku 440 m dlhú a 106 m hlbokú.

V krase Demänovskej doliny sondo-
vali v jaskyni V Kostolci. Jaskyňu aj za-
merali. V Štefanovej jaskyni sa venovali 
prieskumu, ale predovšetkým zameria-
vaniu priestorov. Jaskyňu zamerali  
v dĺžke 1521 m s prevýšením 90 m. Do 
systému Demänovských jaskýň zor-
ganizovali pre 14 anglických jaskynia-
rov dve exkurzie. Zavalili a zamurovali 
druhy vchod do Pavúčej jaskyne. Jasky-
ňu Spiaceho plcha (Brtkovičná) zame-
rali v dĺžke 73 m a hĺbke 21 m. Sondo-
vali  v jaskyni S balkónikom. Navštívili 
jaskyňu Za Bukovicou. 

Ďalším pracoviskom boli Chočské 
vrchy. V Prosieckej doline vykonali po-
vrchový prieskum a sondovali. Zamerali  
28 m hlbokú Gravitačnú priepasť na 
Pravnáči. Niekoľko akcií vykonali v krase 
Veľkej Fatry: zamerali Krpeliansku jasky-
ňu a jaskyňu Pod Kopou (45 m), Tunel 
medzi Gaderskou a Blatnickou dolinou 
(40 m), Líščie diery, Veternú jaskyňu  
(30 m), priepasť: V Štrochoch (118 m 
dlhá, 71 m hlboká), vykonali lokalizáciu 
jaskyne Pod Uhliskami. Podieľali sa na 
zmapovaní 430 m chodieb v Moldavskej 
jaskyni. V jej okolí zamerali tri malé jasky-
ne. Povrchový prieskum vykonali v okolí 
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Vyšnej Kresanice (Červené vrchy).Priepasť 
prehĺbili o 7 m. Zorganizovali 6 dňovú 
exkurziu do soľného krasu Marmaroš-
skej Solotviny (Ukrajina). Zostúpili na 
dno Snežnej priepasti (Poľsko). Výsledky 
svojej práce propagovali v masovokomu-
nikačných prostriedkoch.

Celkom zorganizovali 44 akcií a vyčer-
pali 6 494,80 Sk.

Jaskyniarsky klub Demänovská  dolina

V Štefanovej jaskyni (Demänovská doli-
na) zameriavali objavene priestory. Hlav-
ne úsilie členov klubu bolo zamerané 
na jaskyňu č. 27 v Demänovskej doline,  
v ktorej za uplynulý rok objavili asi 600 m  
podzemných priestorov. Zameraných bolo 
204 m. V jasky ni Pusta sa nepodarilo pre 
zaplavený sifón preniknúť ďalej.

Jaskyniarsky klub Dubnica n. V.

Pracovali v krase Strážovských vrchov. 
Najviac práce odviedli v priepasti Me-
dzi Kečkami a dostali sa do hĺbky 28 m.  
V Otcovej jaskyni zamerali 200 m cho-
dieb. Sondovali v jaskyni V Medzivrší  
a v jaskyni Na Rúbani. Zdokumentova-
li jaskyne: Bránička, Hrdlo a Pec (Malý 
Manín).

Vykonali tri prednášky o krase, jeho 
ochrane a o jaskyniach. Zorganizovali 12 
akcií a vycerpali 2956,90 Sk.

OS Handlová

Najintenzívnejšie sondovali v Závrte  
č. 3 (Skleniansky kras, pohorie Žiar). Pri-
pravili si pracovisko na osadenie betó-
nových skruží. Do konca roka sa im po-
darilo osadiť v Závrte č. 3 tri skruže. Na 
Hájskej skale urobili povrchový prieskum 
a zamerali jaskyňu Mŕtva líška. Pozo-
rovali niektoré jaskyne a závrty (Zelená, 
Drahuša, Salamandrová, Na Tepličkách, 
priepasť Na Tepličkách, Koreňová). Po-
čas trojdňového pracovného stretnutia 

domerali Závrt č. 3, sondovali v ňom  
a uskutočnili povrchové exkurzie po Skle-
nianskom krase.

Urobili 35 akcií a vyčerpali 1716,40 Sk.

OS J. Majku

Pracovali na území Slovenského krasu. 
Sondu hĺbili na lokalite Líščie diery a zú-
častňovali sa prac v Priepasti na kóte.

Prieskumné akcie vykonali na Silickej 
planine a Hornom vrchu. Na Silickej 
planine to boli lokality v oblasti Vá-
pencového vrchu: Majkova jaskyňa, Vá-
pencová priepasť, Galejnícka priepasť, 
Drienová jaskyňa, Majda-Hraškova j., 
Mutiho diera, Ponorná priepasť, prie-
pasť na Soroške a tiež Snežná diera na 
Borčianskej planine. Na Hornom vrchu 
to boli tieto lokality: Okrajová priepasť, 
Lipovnícky Malý zombor, Malá priepasť 
pri Medvedej jaskyni, Priepasť pri devať-
desiatštvorke, Krátka jaskyňa, Hrebeňo-
vá jaskyňa. 

V rámci prípravy Lezeckých dní boli 
opravené kotvenia v niekoľkých priepas-
tiach Slovenského krasu. 

Vykonali exkurzie do jaskýň nemeckých 
a francúzskych krasových území.

OS Liptovský Mikuláš

V krase Nízkych Tatier objavili jas-
kyňu Pod chodníkom a v Prielome č. 1  
a 2, ktoré aj zamerali. Ďalej zamerali tie-
to jaskyne: RS1 (22 m), RS2 (4 m), RS3 
(1,2 m), RS4 (13 m), RS5 (4 m), RS6  
(3 m). V jaskyni Pod Brtkovicou objavi-
li 40 m chodieb. V Stanišovskej jaskyni 
kopali nový vchod. V jaskyni Zlomísk a 
v Občasnej vyvieračke v Medzibrodí sa 
pravidelne sleduje stav podzemných vôd. 
Prieskum urobili v Hybskom krase, kde 
zaregistrovali niekoľko bezvýznamných 
dier. Zorganizovali 34. jaskyniarsky týž-
deň v Jánskej doline.

Celkom uskutočnili 8 akcií, vyčerpali 
354,20 Sk
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OS Liptovský Trnovec

Výkopové práce vykonávali v jaskyni 
Dúpnica. Začali s prácami aj v Boroškovej 
jaskyni. Urobili povrchový prieskum Hl-
bokého košariska a Homôlky. Skontro-
lovali uzávery Medvedej a Bielej jaskyne.  
V zime zorganizovali VII. jaskyniarsku 
zábavu. Členovia skupiny sa zúčastnili na  
3. speleomítingu.

Speleoklub Malá Fatra

Pracoviskom členov klubu bol kras Ma-
lej Fatry. Sondovali v Medvedej jaskyni č. 
1, v Sokolí, v Kremennej doline, v Borsu-
čích dierach aj dokumentovali. V Orlom 
hniezde zamerali 12 m výkopu a objavili 
9 m priestorov, z Priehradnej jaskyne ťa-
žili materiál, vo Floriánke sa prekopali do 
vzdialenosti 12 m. Prieskum so sondova-
ním vykonali v Strateneckej priepasti, Za 
Kraviarskym. V prie pasti Prostá prenikli 
15 m, v jaskyni Pod Červenou preskúmali 
16 m priestorov.

V Belských skalách objavili novú jasky-
ňu B VI. Na Kryštálovej jaskyni opravili  
poškodený uzáver.

Členovia klubu sa zúčastnili Speleomí-
tingu a jaskyniarskeho týždňa. Zorga ni-
zova li 39 akcií

OS Martin

Členovia skupiny pracovali hlavne 
v krase Veľkej Fatry. Pri povrchovom 
prieskume vrchu Ostra objavili 6 m jasky-
ňu. Ďalší povrchový prieskum doliny Lú-
čina, Kľaku a Slovianskej doliny neprinie-
sol pozitívne výsledky. V Perlovej jaskyni 
bol posúdený ďalší postup prieskumných 
prác. Podobný charakter mala aj akcia v 
jaskyni Nádeje.

V krase Lúčanskej Malej Fatry zame-
rali Žlté jaskyne 4, 5 a 6. Zorganizovali 
5 akcií.

OS Muráň

Prieskumným územím bol Tisovecký 
kras a kras Muránskej planiny. Rozsiah-
ly prieskum vykonali v jaskyni Bobačka.  
V Jelenej priepasti objavili 30 – 40 m cho-
dieb a spočítali tu netopiere. V Michňo-
vej, Kostolíku a Líščích dierach spočítava-
li netopiere.

V priepasti Šingliarka prenikli 15 m. 
Na lokalite Šance zdokumentovali štyri 
malé jaskyne. Najväčší úspech dosiahli 
objavom priepasti Pod Kľakom, kde za-
merali 118 m polygónu pri hĺbke 40 m.

Vykonali exkurziu so spočítavaním 
netopierov v jaskyniach Prielomu Mu-
ráňa a vo Veľkej a Malej Drienčanskej 
jaskyni. Jaskyňa v kameňolome pri Jel-
šave sa ukázala bez perspektív. Vykonali 
35 akcií.

Speleoklub Neandertál

Pracovali v Slovenskom krase a v kra-
se Slovenského rudohoria. V Mníchovej 
diere robili prieskum sondovaním. Ar-
cheologické nálezy zbierali v Moldavskej 
jaskyni. Exkurziu vykonali vo Veľkej Ru-
žínskej jaskyni (Rothovej), Malej kvap-
ľovej (Pivnici), Antonovej, Pod skalným 
stupňom (Netopierej), Hadej, Zákruto-
vej. Prieskum vykonali v jaskyni Kamen-
né mlieko. V Ružínskom krase objavili 
10 – 15 m dlhú jaskyňu. Vypomáhali pri 
archeologickom výskume Rothovej jasky-
ne. Osadili mrežu v jaskyni Okno, časti 
Jasovskej jaskyne.

Celkom zorganizovali 12 akcií a jednu 
prednášku na základnej škole.

Nicolaus

Hlavným objektom ich činnosti bola 
Medvedia jaskyňa, v ktorej vykopali pa-
leontologickú sondu a urobili speleo-
logicky prieskum. Objavili 20 metrov 
dlhú chodbu. Niekoľko chodieb zame-
rali.
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Povrchový rekognoskačný prieskum 
vykonali v masíve Ohnišťa. Zamerali tu 
Výhľadovú jaskyňu a previsy. Objavili 
jaskyňu Balkónik. Pripravili materiál na 
uzavretie Jelenej priepasti. V Jánskej do-
line začali s komplexnou dokumentá-
ciou krasu vrchu Petina. Jedna jaskyňa 
bola čiastočne zameraná. V Priepasťovej 
jaskyni objavili 40 m nových priestorov. 
Pri Svaríne vykonali orientačný prieskum  
v Pivničnej jaskyni a v Rýgli.

Jeden člen sa zúčastnil exkurzie do soľ-
ného krasu v Solotvine na Ukrajine, traja 
členovia 3. speleomítingu SSS a jeden 
člen Speleofóra ČSS. Vypomáhali pri or-
ganizácii jaskyniarskeho týždňa v Jánskej 
doline. V spolupráci so SMOPaJ pripravi-
li stretnutie s podnikateľmi z Liptovské-
ho Jána. Zorganizovali 8 akcií, vyčerpali 
1262,70 Sk.

OS Plavecké Podhradie

Speleologickú činnosť vykonávali  
v krase Malých Karpát. V závrte Pohan-
ská sondovaním objavili asi 60 m pod-
zemných priesto rov. V jaskyni namerali 
83 m s hĺbkou 23 – 25 m. Vo vyvieračke 
2M vykopali sondu 2 m hlbokú. Počas 
päťdňového pracovného stretnutia ma-
lokarpatských jaskyniarov pracovali na 
týchto lokalitách: Pohanská, vyvieračka 
2M. Zorganizovali 16 akcií. Podieľali sa 
na objave jaskýň vo Vys. Tatrách v dĺžke 
cca 600 m.

OS Považský Inovec

Pracovali v krase Považského Inovca 
a v Chtelnickom krase. Speleologický 
prieskum vykonávali v Modrovskej jas-
kyni, v B-1, B-2, G-10, G-11, G-14. Po-
vrchový prieskum vyko nali na Hrabut-
nom a Teplom vrchu, Grnici a Jeleních 
jamách. Vchod opravili na jaskyni G-1. 
Zúčastnili sa Speleomítingu a jasky-
niarskeho týždňa. Zorganizovali 25 ak-
cií.

OS Rimavská Sobota

Povrchový prieskum vykonali v Drien-
čanskom krase, kde zaregistrovali pre-
padlisko s občasným ponorom, podzem-
ný v jaskyni Pri skale, kde vykopali 8 m. 
Uskutočnili 2 akcie.

Speleo Rožňava

Členovia Speleo Rožňava sa predovšet-
kým venovali lokalite Zúgó (Hučiaca vy-
vieračka) v Kunovej Teplici (Slovenský 
kras). Celkom sa tu uskutočnilo 15 akcií. 
Zameraných bolo 670 m chodieb. Pokra-
čoval prieskum aj nad vyvieračkou. Obja-
vili vyše 70 m hlbokú Vlčiu priepasť (Ple-
šivecká planina). Zo Šingliarovej jaskyne 
bola spracovaná mapa.

Jeden člen sa zúčastnil lezeckých dní. 
Hostili jaskyniarov z Poľska, Maďarska  
a Nemecka.

OS Ružomberok

V Prosieckej doline robili speleologic-
ký prieskum a jaskyniarsky výcvik členov 
KMS. Sondovali v jaskyni Pod Starhra-
dom.

V Liskovskej jaskyni nacvičovali lezecké 
prvky, vykopali archeologickú sondu.

V Uhorskej Vsi sústredili 20 členov 
Krúžku mladých speleológov. Zorganizo-
vali 15 akcií.

Speleologický klub Slovenský raj

Pracovným územím členov klubu bol 
Slovenský raj. Najviac práce bolo vy-
konané v jaskynnom systéme Straten-
skej jaskyne. V Stratenskej jaskyni bolo  
11 pracovných akcií. Zameraných bolo 
50 m nových chodieb. Výsledkom nároč-
ného prieskumu v Psích dierach je objav 
pokračovania podzemných priestorov.  
11 pracovných akcií sa uskutočnilo  
v Okienkovej jaskyni. Úspešný bol 26. 
klubový jaskyniarsky týždeň. 
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Členovia klubu sa zúčastnili 3. speleo-
mítingu, 34. celoslovenského jaskyniar-
skeho týždňa, Lezeckých dní, mapovacie-
ho kurzu, Speleofóra ČSS a XI. svetového 
speleologického kongresu. Vykonali 36 
akcií, vyčerpali 4952,50 Sk.

Speleoklub UK

Venovali sa prieskumu jaskyne Kamen-
né oči a Čiernohorská Nižná (V. Tatry), 
v spolupráci Speleoklub Bratislava a OS 
Plavecké Podhradie. Časť chodieb bola 
zameraná. V jaskyniach bol vykonávaný 
geologický a geomorfologický výskum.

V západnej časti Úplazu bola objave-
ná gravitačno-odvalová jaskyňa hlboká 
asi 10 m a dlhá 15 m. V jaskyni Zlomísk 
(Jánska dolina) objavili a zamerali 323 m 
priestorov.

Čachtickej jaskyni (M. Karpaty) zame-
rali 80 m chodieb a zmapovali jaskyňu 
Mala skala (M. Karpaty), kde namera-
li 140 m polygónu. Pokračoval výskum 
fosfátovej mineralizácie v jaskyni Tmavá 
(M. Karpaty) a v jaskyniach Strážovských 
vrchov. V jaskyni Hučiaca vyvieračka (Ple-
šivecká planina) urobili výskum sedimen-
tárnej frakcie a analýzu sintrovej výplne.

Najúspešnejšou výpravou bola VELE-
-BIT ‘93. V priepasti S.U.K. bola dosiah-
nutá hĺbka 432 m. V dvoch ďalších prie-
pastiach dosiahli hĺbku 108 m a 102 m 
a celkom bolo preskúmaných 14 nových 
lokalít. Počas výpravy ISLAND ‚93 sa ve-
novali dokumentácii a výskumu pseudo-
krasu a lávových jaskýň. Výprava KRÉTA 
‚93 mala za úlohu návštevu pohorí Levka 
Ori a Dikti, kde boli v krasových oblas-
tiach uskutočnené povrchové túry a na-
vštívené niektoré jasky ne a vytipovali sa 
tu niektoré perspektívne oblasti. Boli ob-
javené vchody do početných perspektív-
nych lokalít.

Členovia klubu sa na 3. speleomítingu 
prezentovali prednáškou a výstavou foto-
grafií a mapových podkladov. Zúčastnili 

sa Speleofóra, Lezeckých dni, kde mali 
aj prednášku. Pracovali s členmi iných 
skupín a klubov na krasových lokalitách 
V. Tatier, P. Inovca, Slovenského krasu, N. 
Tatier.

Výsledky svojej práce prezentovali v tla-
či, rozhlase, na nástenke a prednáškami.

Speleopotápači – východ

Hlavné ťažisko prác bol Skalistý po-
tok (Jasovská planina). Nakrútili video-
záznam zo speleopotápačskeho priesku-
mu, preskúmali studňu asi 33 m hlbokú. 
Zamerali objavene časti, čím celková dĺžka 
jaskyne dosiahla 3274,41 m s prevýšením  
287,86 m. Objavených a zameraných bolo 
317,32 m. Podarilo sa spojenie vysielačka-
mi s povrchom a s jaskyňou Fakír. Spolu-
pracovali pri sondovaní v jaskyni Fakír.

Orientačný speleopotápačský prieskum 
urobili v jaskyni Štefanová. Jednu akciu 
uskutočnili v jaskyni Zlatá diera (Sloven-
ský raj). V jaskyni Zlomísk zamerali 880 
metrov chodieb. V Slanských vrchoch pre-
skúmali niekoľko dier vulkanického pôvo-
du. Zame rali jaskyňu Líščia diera.

Dosiahnuté výsledky publikovali v Spra-
vodaji SSS a v Slovenskom krase a prezento-
vali ich na 3. speleomítingu a Speleofóre. 
Uskutočnili 39 akcií, vyčerpali 7956 Sk.

OS Spišská Belá

Časť svojej činnosti zamerali na jas-
kyne v Levočských vrchoch. Jaskyňu v 
Prednej Kohútovej zamerali, vykonali 
mikroklimatické merania. Z jaskyne Pod 
Jankovcom č. 2 urobili náčrt, fotodoku-
mentáciu, študovali sekundárnu výplň a 
hydrológiu. V jasky ni Pod Jankovom č. 1 
objavili a zamerali 40 m priestorov, vyko-
nali geologickú dokumentáciu. Urobili 
polohopisné a výškové zameranie Dere-
žovej jaskyne.

V Alabastrovej jaskyni (masív Bujačieho 
vrchu) dokumentovali sadrovec, odobrali 
vzorky vody na analýzy, študovali sekun-
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dárnu výplň a genetické otázky. Umiestni-
li etalóny na skúmanie intenzity korózie, 
vykonali mikroklimatické merania. Vchod 
jaskyne Javorinka (V. Tatry) pripojili na 
známu kótu. Pokračovali v zameriavaní 
chodieb. V susednom masíve Javorinskej 
Širokej urobili prienik do jaskynných 
priestorov, ktoré sa ukázali neperspektív-
ne. V Belianskej jaskyni sledovali koróziu 
karbonátov. V Monkovej doline skúmali 
jaskynne otvory, zaevidovali skalnú bránu 
a zamerali malú jaskyňu.

Výsledky svojej práce prezentovali na 3. 
speleomítingu SSS dvoma prednáškami. 
Zorganizovali 7 akcií a vyčerpali 1996,70 Sk.

OS Tisovec

Pracovali v Tisoveckom krase a krase 
Muránskej planiny. Kontrolu uzáverov 
vykonali v týchto jaskyniach: Michňo-
vá, Hradová, Jazerná, Teplica a Kosto-
lík. V priepasti Michňová počítali neto-
pierov. V Teplici zameriavali podzemne 
priestory. Vo Fučiacej diere sondova-
ním dosiahli hĺbku 7 metrov. Jaskyňa  
U Daxnera bola pripojená k povrcho-
vým bodom.

Zúčastnili sa priprav a priebehu akcie 
„Svetový deň Zeme“, na ktorej propago-
vali svoje výsledky z ochrany krasu. Usku-
točnili dve prednášky, publikovali článok 
v regionálnych novinách. Svoju prácu 
propagovali na nástenke na námestí Ti-
sovca. Uskutočnili 20 akcií.

OS Trenčianske Teplice

Sondovali na lokalite Svinská diera, 
pod Havraňou jaskyňou. V priepasti For-
tuna dosiahli hĺbku 40 m a dĺžku chodieb 
100 m. S pracovníkmi SMOPaJ zamerali 
26 jaskýň. Povrchový prieskum urobili 
na Klepáči v prieduchu a v závrtoch nad 
Kamenicou. Zúčastnili sa jaskyniarskeho 
týždňa a mapovacieho kurzu. Zorganizo-
vali 19 pracovných akcií.

OS Tribeč

Pracovali v krase Tríbeča. Speleologicky 
prieskum vykonávali v Oblúkovej, Novej, 
Pilanskej, Jazvinskej jaskyni a v jaskyni 
Jazvečí hrad. Z týchto jaskýň získavali aj 
údaje pre identifikačné karty. Sondova-
li aj v Svinskej diere (Strážovské vrchy). 
Spracovali 5 identifikačných kariet.

Jeden člen sa zúčastnil 3. speleomítin-
gu. Vykonali dve prednášky pre mládež. 
Zorga nizovali 9 akcií.

OS Uhrovec

Speleologický prieskum sondovaním 
vykonávali v priepasti Melková a v jaskyni 
Melková II.

Pre žiakov ZŠ z Bánoviec n. B. zorga-
nizovali exkurziu na Melkovú. Pre uči-
teľov prírodopisu obvodu Bánovce n. B. 
urobili prednášku s exkurziou do jas-
kyne Vlčia diera. Jeden člen sa zúčastnil  
3. speleo mítingu, jeden člen jaskyniarske-
ho týždňa v Jánskej doline.
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Projekty OS a klubov
Na výzvu výboru o vypracovanie pro-

jektov na speleologické úlohy reagova-
lo 14 OS a klubov, ktoré predložili 25 
projektov. Výbor pridelil finančné pro-
striedky na 21 projektov. Projekty boli 
zamerané prevažne na praktický spele-
ologický prieskum, mapovanie podzem-
ných krasových javov, získavanie doku-
mentačných údajov pre identifikačné 
karty krasových javov, fotodokumentá-
ciu, výskum sekundárnej výplne jaskýň, 
paleontologický výskum a ochranu jas-
kýň ich uzavretím alebo priamou kon-
trolou v teréne.

Projekty nepredložilo toľko skupín 
a klubov, ako sme očakávali (iba 34 %). 
Niektoré skupiny a kluby pridelené pros-
triedky nevyčerpali. Teda peniaze pridele-
né z centra nie sú vždy tou hybnou pákou 
činnosti skupín a klubov. Potvrdzujú to 
skupiny, ktoré i za neveľké peniaze od-
viedli kus práce.

Jaskyniarska záchranná služba
Náčelník JZS predložil výboru SSS kon-

cepciu JZS. Pre vybavenie JZS bol zakú-
pený materiál v hodnote 15 530,56 Sk. 
V uplynulom roku nemala JZS ani jeden 
ostrý zásah.

Činnosť odborných komisií
Komisia pre fyzikálno-chemický  

a hydrologický výskum pracovala pod 
vedením RNDr. S. Pavlarčíka a jej vý-
sledky sú uvedené pod OS Spišská Belá. 
Podobne výsledky komisie pre speleo-
potápanie sú uvedené pod Speleopotá-
pači – východ.

Edičná činnosť
V roku 1993 boli vydané 4 riadne čísla 

Spravodaja SSS, jedno mimoriadne číslo 

v anglickej verzii pre XI. svetový speleo-
logický kongres, Exkurzný sprievodca 
Jánskou dolinou pre účastníkov 34. jas-
kyniarskeho týždňa a Jaskyniarsky spev-
ník.

Centrálne akcie
V dňoch 13. – 14. marca 1993 sa usku-

točnil vo Svite 3. speleomíting SSS. 
Poslaním tohto podujatia bola pre-
zentácia výsledkov speleologického 
prieskumu a výskumu členov SSS. Ak-
cie sa zúčastnilo 111 členov SSS. Počas 
speleomítingu odznelo 23 prednášok  
o výsledkoch práce našich jaskyniarov  
z domácich lokalít a zahraničných ciest. 
Súčasťou speleomítingu bola aj výsta-
va fotografii z rôznych speleologických 
akcií, kresieb a malieb s jaskyniarskou 
tematikou, kresleného humoru z jasky-
niarskej činnosti, plánov a máp význam-
ných speleologických objavov. Dvom 
jaskyniarom tu bolo aj udelene „Osved-
čenie o objave“.

Od 4. do 8. augusta 1993 sa uskutočnil 
v Jánskej doline 34. jaskyniarsky týždeň, 
ktorý v spolupráci so sekretariátom SSS 
zorganizovala OS L. Mikuláš. Počas týž-
dňa sa uskutočnilo 16 podzemných a po-
vrchových exkurzii. Večerný program vy-
plnilo premietanie diapozitívov. Týždňa 
sa zúčastnilo 104 jaskyniarov z 21 klubov  
a skupín.

10. ročník Lezeckých dní sa uskutočnil 
25. – 29. VIII. 1993 pri Drienovskej jas-
kyni. Organizátorom LD bola OS SSS J. 
Majku. Teoretických a praktických skú-
šok sa zúčastnilo 17 jaskyniarov v dvoch 
skupinách: 

I. stupeň 11 jaskyniarov, 
II. stupeň 6 jaskyniarov. 

Celkom sa LD zúčastnilo 25 jaskyniarov. 
Mapovací kurz bol zorganizovaný  

v dňoch 25. – 28. XI. 1993 v Jánskej doli-
ne. Kurz absolvovalo 13 členov SSS.



13

Záver
Uplynulý rok môžeme hodnotiť ako 

úspešný. Podarilo sa nám získať finanč-
né prostriedky na speleologickú činnosť, 
zdarne prebehli všetky plánované cen-
trálne akcie, úspešná bola edičná činnosť. 
Na sekretariát SSS bolo doručených 411 
technických denníkov (v r. 1992 ich bolo 
313), uskutočnilo sa vyše 461 terénnych 
jaskyniarskych akcií, objavilo asi okolo  
2380 m podzemných priestorov. Členovia 
OS a klubov absolvovali niekoľko úspeš-
ných zahraničných ciest výskumných, 
prieskumných i spoznávacích.

Väčšina skupín a klubov úspešne pra-
covala. Sú však aj také, čo už niekoľko 

rokov stagnujú. Je preto otázne, či ich 
máme naďalej evidovať alebo nie. Niekto-
ré úspešné skupiny však nedajú o sebe nič 
vedieť. Ak nepovažujú za potrebné zaslať 
na sekretariát technické denníky alebo 
správu o činnosti, ponúkame im miesto 
v Spravodaji na publikovanie ich správy. 
Kto chce, aby sa o ňom vedelo, aby sa ve-
delo ako pracuje, aké má výsledky, musí 
sám o sebe dať vedieť.

Netvrdíme, že sme splnili všetky naše 
predsavzatia, ale môžeme minulý rok 
uzavrieť ako úspešnu etapu slovenského 
dobrovoľného jaskyniarstva. Všetkým, 
ktorí sa zaslúžilí o speleologické výsledky 
uplynulého roku, patrí naše poďakovanie
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P. č. OS, klub počet 
akcií

počet 
TD

objavy 
m

projekt 
Sk

čerpané 
Sk

1 Banská Bystrica 16 9 550 4 500,00 8 598,00
2 Banská Štiavnica
3 Bratislava 16 9 600 3 500,00 6 333,70
4 Brezno
5 Cassovia 38 38 30
6 Čachtice 5 5
7 Červené vrchy 44 37 70 6 000,00 6 494,80
8 Demänovská dolina 600 1 000,00 0,00
9 Dolné Orešany

10 Dubnica n. V. 12 12 2 800,00 2 956,90
11 Handlová 35 35 1 500,00 1 716,40
12 Humenné
13 J. Majku
14 Liptovská Teplička
15 Liptovský Mikuláš 8 8 500,00 354,20
16 Liptovský Trnovec
17 Malá Fatra 39 39 15 400,00 0,00
18 Martin 5 5
19 Muráň 35 32 150
20 Neandertál 12 12
21 Nicolaus 8 8 60 1 200,00 1 262,70
22 Orava
23 Piešťany
24 Plavecké Podhradie 16 16 60 1 630,00 0,00
25 Považský Inovec 25 25
26 Prešov
27 Rimavská Sobota 2 2
28 Rožňava 70
29 Ružomberok 15 15 1 500,00 0,00
30 Slovenský raj 36 36 80 6 720,00 4 952,50
31 Slovinky
32 Speleoklub UK 938
33 Speleopotápači 39 20 317 7 000,00 7 956,00

Prehľad činnosti OS a klubov SSS v r. 1993
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OS, klub Adresa Telefón zam.
domov

Speleologický klub  
Banská Bystrica

RNDr. Jaroslav  Schwarz
Sitnianska 13

970 40 Banská Bystrica
088/42480
088/80508

Oblastná skupina  
Banská Štiavnica

Ing. Miroslav Kámen
Učiteľská 6

96901 Banská Bystrica

–
–

34 Spišská Belá 7 10 40 1 750,00 1 996,70
35 Šafárikovo
36 Tisovec 20 20
37 Trenčín
38 Trenčianske Teplice 19 9
39 Tribeč 9 9
40 Uhrovec
41 Zvolen
42 Žilina

Spolu 461 411 3 580 40 000,00 42 621,90

DOTÁCIA 300 000,00 Sk
VÝDAVKY

5307 všeobecný materiál 46 469,10 Sk
5308 drobný hmotný majetok 10 536,56 Sk
5314 práce výrobnej povahy 116 079,30 Sk
5315 vodné, stočné 263,35 Sk
5401 služby a práce nevýrobnej povahy 10 664,60 Sk
5403 výkony spojov 19 922,50 Sk
5501 cestovné 95 882,70 Sk
Spolu 299 818,11 Sk

ROZDIEL 181,89 Sk
PRÍJMY
Úroky 2 231,17 Sk
ZOSTATOK K 31. XII. 1993 2 413,06 Sk

Vyúčtovanie dotácie za r. 1993

Adresár vedúcich oblastných skupín a klubov SSS
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Speleologický klub 
Speleo Bratislava

RNDr. Peter Magdolen
Bárdošova 25

831 01 Bratislava

07/720003/341 
07/374344

Oblastná skupina 
Brezno

Drahoslav Csala
Dr. Clementisa 26

977 01 Brezno

–
0867/5591

Speleologický klub 
Cassovia

RNDr. Eduard Kladiva
Maurerova 14
040 22 Košice

095/38115/185 
095/719527

Oblastná skupina 
Čachtice

Pavel Pospíšil
Zemianske Podhradie 159

913 07 Bošáca

–
–

Speleologický klub 
Červené vrchy

Ján Šmoll
Svätý kríž 148

032 11 Liptovský Mikuláš

–
–

Jaskyniarsky klub 
Demänovská dolina

Ivan Šulek
Demänová 212 

031 01 Liptovský Mikuláš

–
–

Oblastná skupina 
Dolné Orešany

Peter Zvonár
Horné orešany 492

919 03 Trnava
085/92260

Jaskyniarsky klub 
Dubnica nad Váhom

Milan Velič
SNP 5/20

018 51 Dubnica nad Váhom

–
–

Oblastná skupina 
Handlová

Peter Strečanský
Morovnianska 53/1

972 51 Handlová

–
–

Oblastná skupina 
Humenné

Ľubomír Kučma
Exnárová 22

080 01 Prešov
091/51866

Oblastná skupina 
Inovec

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

0805/605/198

Oblastná skupina 
Jána Majku

Gustáv Stibrányi
č. 328/10

044 02 Turňa 

–
0943/9220

Oblastná skupina 
Liptovská Teplička

Vlastimil Knapp
č. 382

059 40 Liptovská Teplička

–
–

Oblastná skupina 
Liptovský Mikuláš

Alfréd Gresch
č. 226

032 44 Liptovská Kokava
–

0844/293124
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Oblastná skupina 
Liptovský Trnovec

Ján Hollý
č. 79

032 22 Liptovský Mikuláš

–
–

Speleologický klub 
Malá Fatra

Ing. Pavel Pokrievka 
Zámocká 21

036 08 Martin

0842/31335 
0842/35789

Oblastná skupina
Martin

Milan Brandejský
Mudrochova 15
036 08 Martin

–
–

Oblastná skupina 
Muráň

Ing. Pavel Kojchar
č. 76

049 01 Muráň

0941/2221 
0941/9423

Speleologický klub 
Neandertál

Kamil Bukovský
Nosekova 21
040 18 Košice

095/39459/423
–

Speleologický klub 
Nicolaus

Ing. Jan Vajs
Nábrežie 1778

031 01 Liptovský Mikuláš

0849/4258 
0849/2366

Oblastná skupina
Orava

Vladislav Mikula
Pelhřimovská 1191/5
026 01 Dolný Kubín 0845/5532

Oblastná skupina
Piešťany

Jozef Rybárik
Žiacka 3702/13
921 01 Piešťay

–
–

Oblastná skupina 
Plavecké Podhradie

Jozef Kovárik
č. 207

Plavecké Podhradie

–
–

Oblastná skupina 
Prešov

Rudolf Košč
Exnárova 33

080 00 Prešov
091/51867

Oblastná skupina 
Rimavská Sobota

Štefan Pászer 
Rožňavská 34/25

979 01 Rimavská Sobota

–
0866/23120

Oblastná skupina 
Rožňava

Ing. Ondrej Bolaček
Košická 2

04801 Rožňava

0942/21422
0942/95121

Oblastná skupina 
Ružomberok

Milan Ridoška
Baničné 2/7

034 01 Ružomberok

–
–

Speleologický klub 
Slovenský raj

Ing. Ján Tulis
Brezová 9

052 01 Spišská Nová Ves

0965/23745-7 
0965/23304
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Oblastná skupina
Slovinky

Ing. Otto Stettner
Lesnícka 11

053 41 Krompachy

–
–

Oblastná skupina 
Spišská Belá

RNDr. Stanislav Pavlarčík
Južná 316

060 01Kežmarok
0969/967951

–

Oblastná skupina 
Šafárikovo

Matej Gaál
Tr. družby 47

979 01 Rimavská Sobota

–
–

Oblastná skupina 
Tisovec

Ivan Kubíni
Štefánikova 965
980 01 Tisovec

0865/3341/40865/93322

Oblastná skupina 
Trenčianske Teplice

Emil Kavalír
Štefániková 965

917 51 Trenčianske Teplice

–
–

Oblastná skupina 
Trenčín

Jiří Stehlík
Dukelských Hrdinov 4

911 05 trenčín

–
–

Oblastná skupina 
Tribeč

Ľubomír Sapák
č. 214

966 61 Hodruška-Hámre

–
–

Oblastná skupina 
Uhrovec

Štefan Čukan
Partizánska 259/19

956 41 Uhrovec

–
–

Speleologický klub
Univerzity Komenského

Bratislava

RNDr. Pavel Ženiš
Mlynská dolina G
842 15 Bratislava

–
07/720003/353

Oblastná skupina 
Zvolen

Petr Hipman
Komenského 16
960 01 Zvolen

–
0855/22852

Oblastná skupina 
Žilina

Slavomír Chmela
Piešťanská 12
010 08 Žilina

–
089/54400

Komisia pre potápanie – 
prac. skupina Východ

Doc. RNDr. Zdenko 
Hochmuth, CSc.

M. Nešpora 17/III
080 00 Prešov 

091/2531
091/4725

Sekretáriat SSS
Mirka Ferleťáková

Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš

0849/24556
–
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Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
Slovenská speleologická spoločnosť‘ 
Správa slovenských jaskýň
Zväz slovenských fotografov

organizujú 7. ročník súťaže Speleofotografia ’94.

Poslaním 7. ročníka medzinárodnej súťažnej výstavy 
jaskyniarskej fotografie Speleofotografia ’94 je ume-
leckou snímkou prezentovať prírodné hodnoty a zá-
ujem človeka o krasovú krajinu a jaskyne.

Výstava bude verejnosti prezentovaná 4. – 30. novembra 1994 v Liptovskom Mi-
kuláši, na prelome rokov v Košiciach a napokon alternatívne v Banskej Bystrici ale-
bo Bratislave. Do súťaže možno prihlásiť čiernobiele a farebné fotografie formátu  
18 × 24 cm a väčšie, diapozitívy (aj seriály) a videofilmy.

Podľa štatútu výstavy súťažná porota udelí ceny, zvláštne ceny a hodnotne vecne 
ceny. Prvá cena sa stanovila v čiastke 1 000,- DM (nemeckých mariek). Kalendár sú-
ťaže je nasledovný:

uzávierka prihlášok: 30. 6. 1994
zasadnutie poroty: 8. 7. 1994
vernisáž, odovzdanie cien: 4. 11. 1994
vrátenie materiálov autorom:  do 31. 3. 1995.

Pozvánku spolu s prihláškou si možno vyžiadať na adrese:
Speleofotografia ’94
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Školská 4 
031 01 Liptovský Mikuláš

Adresár vedúcich Jaskyniarskej záchrannej služby 
Slovenská speleologická spoločnosť

Meno Funkcia/zam. Adresa domov/zam. Telefón 
domov/zam.

RNDr. Ivan 
Račko

Náčelník JZS 
SSJ

Hrušková 515/G-l, 031 04 Lipt. Mikuláš 

Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš

0849/22719 

0849/20158-9

Jozef Knap

Vedúci ZD 
Lipt. Mikuláš 
Demanovská 
ľad. jaskyňa

Brezová 497/11, 031 04 Lipt Mikuláš 

032 51 Demänovská Dolina

0849/24296 

0849/20142

Tomáš 
Lazar

Vedúci ZD 
Rožňava 
Banícke 
múzeum

Zakarpatská 1, 048 01 Rožňava 
048 01 Rožňava 0942/24232
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I. Predmet dohody
1. Predmetom dohody je spolupráca v 

oblasti ochrany životného prostredia kra-
sovej krajiny.

2. Spoločnosť sa zaväzuje:
a. poznávať, objavovať a registrovať jas-

kyne a krasové javy na území SR,
b. dokumentovať svoju činnosť formou 

písomných a grafických dokumen-
tov,

c. dbať o ochranu verejne nesprístup-
nených jaskýň a krasových javov so 
zvláštnym zreteľom na podzemne 
krasové útvary vrátane ich uzatvára-
nia,

d. sledovať negatívne vplyvy človeka na 
kras, krasové javy, jaskynnú výzdobu 
a jaskynný režim a oboznamovať s 
nimi organizácie priamo riadene mi-
nisterstvom,

e. oboznamovať poškodzovanie jaskyn-
nej výzdoby alebo režimu v jaskyniach 
príslušným organom ochrany prírody, 
pripadne ich informovať o zistených 
nepovolených aktivitách u nich,

f. vychovávať obyvateľstvo k ochrane 
prírody a životnému prostrediu,

g. garantovať činnosť vlastných orga-
nizácií v zmysle platných právnych 
predpisov,

h. vykonávať edičnú a propagačnú čin-
nosť v spolupráci s OP (SAZP)

3. Ministerstvo sa zaväzuje:
a. metodicky usmerňovať a posudzo-

vať projekty spoločnosti súvisiace  
s prieskumom, výskumom, doku-
mentáciou a ochranou krasu a kraso-
vých javov,

b. umožniť členom spoločnosti v zmys-
le právnych predpisov na to opráv-
neným vykonávať speleologický 
prieskum a výskum v chránených 
územiach,

c. poskytnúť finančné prostriedky na 
krytie nevyhnutných nákladov spoje-
ných s plnením záväzkov spoločnosti 
vo výške odsúhlasenej ministerstvom,

4. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú:
a. poskytovať si vzájomne informácie sú-

visiace s výsledkami prieskumných a 
výskumných speleologických činností,

b. spolupracovať pri riešení spoločných 
programov a projektov,

c. spolupracovať pri plnení medziná-
rodných dohovorov a programov,

d. spolupracovať pri vydávaní odbor-
ných stanovísk k zásahom do kraso-
vej krajiny.

II. Plnenie dohody
1. Zmluvné strany vypracujú každoroč-

né do 31. januára spoločný návrh vykoná-
vacieho protokolu na príslušný kalendár-
ny rok, ktorý sa po schválení zmluvnými 

DOHODA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
so sídlom v Bratislave, Hlboká ul. 2, zastúpené Ing. Jozefom Zlochom,

ministrom životného prostredia na jednej strane
a

Slovenskou speleologickou spoločnosťou (ďalej len „spoločnosť“)
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Hodžova 11, zastúpená Ing. Jánom Tulisom,

predsedom spoločnosti na strane druhej
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stranami stane neoddeliteľnou súčasťou 
tejto dohody. Vykonávací protokol bude 
určovať‘ aj podiel a finančné zabezpečenie 
akcií plánovaných zmluvnými stra nami.

2. Zmluvné strany vyhodnotia každo-
ročne do 31. januára spoločné plnenie 
konkrétnych úloh predchádzajúceho 
roka uvedených vo vykonávacom proto-
kole, zároveň zhodnotia plnenie podmie-
nok stanovených v tejto dohode.

3. Dohoda sa bude realizovať na všet-
kých organizačných úrovniach oboch 
zmluvných strán (organizácie priamo ria-
dene ministerstvom, okresne úrady život-
ného prostredia, obvodne úrady životné-
ho prostredia, oblastne skupiny a kluby 
spoločnosti, jaskyniarska záchranná služ-
ba a odborne komisie spoločnosti).

4. Činnosť obidvoch zmluvných strán 
nad rámec dohody môžu zmluvne stra-
ny dohodnúť v dodatku k tejto dohode. 
Ak k dohode nedôjde, považuje sa takáto 
činnosť za činnosť, na ktorú sa nevzťahu-
jú ustanovenia tejto dohody.

III. Platnosť dohody
1. Dohoda o spolupráci sa uzatvára na 

dobu neurčitú s tým, že každoročne sa 
doplní o vykonávací protokol za prísluš-
ný kalendárny rok.

2. Dohoda nadobúda účinnosť dnom 
jej podpísania obidvoma zmluvnými stra-
nami. Dohoda stráca platnosť písomným 
vypovedaním jednej zo zmluvných strán 
k 31. decembru príslušného kalendárne-
ho roka alebo na základe dohody zmluv-
ných strán.

IV. Záverečné ustanovenia
1. Dohoda bola vyhotovená v šiestich 

exemplároch, pričom každá zo zmluvných 
strán dostane tri.

2. Zmeny a doplnky dohody možno vy-
konať len na základe písomného návrhu 
ktorejkoľvek zmluvnej strany a po odsúhla-
sení druhou zmluvnou stranou, formou 
dodatku k tejto dohode.

Bratislava dňa 8. 9. 1993
podpísaní:

J. Zlocha, minister 
a J. Tulis, predseda
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Po dobrých skúsenostiach z organizo-
vania mapovacieho kurzu v roku 1992 
v Demänovskej doline sa toto podujatie 
uskutočnilo opäť, tento raz v Jánskej do-
line v dňoch 25. – 29. 11. 1993. Zúčastnilo 
sa ho 11 jaskyniarov z ôsmich klubov a ob-
lastných skupín SSS.

Celý kurz viedol Z. Hochmuth, ktorý 
pri tejto príležitosti zostavil s B. Nižňan-
ským skriptá Základy speleokartografie. 
V teréne pri meracích prácach mu asisto-
val P. Holúbek.

Program podujatia začal teoretickou 
časťou v piatok dopoludnia a následne 
pokračoval praktickou časťou popoludní 
meraním v Stanišovskej jaskyni. Vo večer-

ných hodinách účastníci kurzu mapy z 
nameraných údajov. Sobotňajší pro gram 
pozostával z merania nezmapovaných 
častí v Jaskyni Zlomísk. Účastníci boli roz-
delení do troch skupín a počas tejto akcie 
zamerali cca 300 m jaskynných priesto-
rov. Namerané údaje a mapové podkla-
dy budú použité pri zostavovaní celkovej 
mapy tejto jaskyne. Kurz bol ukončený  
v nedeľu.

Opäť sa potvrdil význam tohto poduja-
tia pre jaskyniarov a tak snáď nebude ma-
povací kurz chýbať ani v roku 1994. Usku-
točnenie kurzu, ako aj iných podobných 
podujatí bude závisieť najmä od záujmu 
zo strany členskej základne spoločnosti.

Mapovací kurz Mirka Ferleťáková
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Jednou z lokalít, ktorá by mohla byť 
kľúčom k rozriešeniu momentálne najak-
tuálnejšieho speleologického problému 
krasu Jánskej doliny v Nízkych Tatrách – 
kontinuita so systémami masívu Krako-
vej hole a hypotetické riečisko, z ktorého 
sú doteraz známe len fragmenty – je ne-
pochybne aj Jaskyňa Zlomísk. Objavená 
bola v roku 1954 S. Šrolom, P. Droppom 
a P. Revajom a jej dĺžka bola udávaná do 
posledných decembrových dni minulého 
roku okolo 1300 m.

V súčasnosti sa na jej prieskume podie-
ľa niekoľko jaskyniarskych párt i jednot-
livcov, z iniciatívy Z. Hochmutha sa kom-
pletizuje jej mapový podklad, akcie sem 
uskutočňujú J. Vajs, P. Holúbek i mladí 
jaskyniari z OS Liptovský Mikuláš.

Nikto z nás, čo sme sa na Silvestra 1993 
ocitli na terénnej základni v Stanišovskej 
dolinke nevedel poriadne, ako jaskyňa 
vyzerá a kde sú jazerá, ktorých hladina 
vraj kolíše až 6 m. Pretože ostatne väčšie 
lokality Jánskej doliny sme už exkurzne 
navštívili, rozhodli sme sa v trojici s E. 
Kapucianom, že si prezrieme, či je naozaj 
pravda, čo sa o jaskyni hovorí – samé pla-
zivky, ale aj silné prievany.

Viac menej naslepo sme sa teda vy-
pravili hľadať jazera, ale ani za svet sa  
k nim prepracovať. Namiesto toho sme 
sa dostali do stúpajúcej sienky a ná-
sledne cez blokovisko s prudkým kvap-
kaním vody ku komínu so zaveseným 
modrým lanom. Aha, tu sa asi pracuje, 
hovoríme si.

Po vylezení hore nachádzame krátku 
plazivku a v jej závere zával s jednoznač-
ným prievanom. Rukami rozobrať nejde, 
skúšame to obrátení dole hlavou, nohami 
a naozaj, o pár minút sa podarí podko-
pávať zaklinené bloky dole. Presúkame sa 
na druhu stranu a nechceme veriť vlast-
ným očiam. Pred nami čierna šikmina. 
Postup!

Rozbehnutých hore nás po pár metroch 
zastavuje zasutinený koniec, vraciame sa 
teda späť a cez štvormetrový zahlinený 
stupeň sme už o chvíľku v mohutnej ero-
zívnej chodbe (Silvestrovská). Po 75 met-
roch sa končí a je tu vidieť korienky stro-
mov. Slabý jarček, pritekajúci do chodby 
pri dvoch menších zarútených priepas-
tiach so zaujímavou štrbinou nás dove-
die do komínu Helimadoe, končiaceho 
zasintrovaným, ale dýchajúcim závalom.

Vraciame sa do Postupu a púšťame 
sa do závalu, hoci nám padá rovno na 
hlavu a po každom „podráždení zlého 
psa“ sa musí prieskumník v okamihu 
stiahnuť do bezpečia, pod previs. Polho-
dinku sa takto zabávame a už je tu po-
kračovanie. Kdeže sa však podeli tie ho-
rizontálne priestory, ktorými sme sem 
jaskyňou došli? Pravidelnou, asi 2,5 m ši-
rokou studňou (Šachta Uf) vytraverzujeme  
k medziposchodiu v podobe chodby so za-
sutineným sifónom. Peter ostáva v zálohe 
a Braňo s Erikom si to štrádujú po šikmej 
strmine vyššie a vyššie. Pomaly sa už začí-
name vidieť kdesi v Starom hrade. Nasle-
duje ďalšie jaskynne poschodie (Chodba 

Nové objavy v Jaskyni Zlomísk

Branislav  Šmída, Peter Lisý
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Z prehľadu našej speleologickej litera-
túry za minule obdobie, ktorá sa zaoberá 
výskytom alebo genézou sadrovca napr. 
Pavlarčík 1986, Tulis – Novotný 1989, 
Mitter 1989 a ďalších, je sekundárny sad-
rovec (síran vápenatý – CaSO4·2H2O) aj  
v našich slovenských jaskyniach už skoro 
bežným minerálom. Podľa jeho kvanti-
tatívneho zastúpenia v porovnaní so sin-
trovými nátekmi však nie je významnou 
zložkou sekundárnej chemogénnej jas-
kynnej výplne.

K najnovšiemu zaregistrovanému ná-
lezu sekundárneho sadrovca pribudol 
jeho výskyt v CHPV Alabastrová jaskyňa 
(vyhlásenej za CHPV v roku 1981) vo vý-
chodnej časti Belianskych Tatier.

Sadrovec sme na lokalite prvýkrát zis-
tili 2. 11. 1990 spolu s E. Plučinským 
po skončení farbenia podzemných vôd  

v studňovitej priepasti. Našli sme ho pod 
zníženým stropom chodby ľavej vetvy jas-
kyne smerujúcej k malému vodopádiku s 
jazierkom, kde sadrovec vystupuje vo for-
me tenkých nahnedlých kôr a vytvára tu 
aj typické ohnuté agregáty. Farba na lome 
je biela, vryp celkom mäkký. Nálezu sme 
venovali ďalšiu pozornosť 3. 6. 1991 spo-
ločne s Ing. V. Kleinom a Z. Pavlarčíkom, 
kedy sme v jaskyni zistili jeho podstatne 
väčšie zastúpenie. Najviac sa ho nachádza 
na šikmej stene v zadnej časti vodorovné-
ho úseku domu oproti priepasťovitému 
otvoru v balvanito-hlinitom dne jaskyne 
a ďalej aj v spomenutej ľavej vetve od níz-
keho stropu až po jazierko. V sledovaní 
ďalších výskytov ako aj problematiky ge-
nézy sme pokračovali 13. 9. 1992 s Ing. 
V. Kleinom a Ing. A. Kleinovou, kedy sme 
odobrali vzorky vody na hydrochemické 

94). Karbidky však prestávajú pomaličky 
fungovať a preto – poďme rýchlo von.

Dole na chatke neveria. Začína sa to-
tiž oslava príchodu Nového roku 1994. 
Prebúdzanie na druhy deň je zložité, ale 
okolo obeda, síce nie práve vo forme, ale 
doplnení o D. Mihálika a Mich. Hurta-
ja, vyrážame znovu skúmať. Erik a Peter 
napredujú hore a zabezpečia úsek šach-
ty Uf lanom. Do jedného z komínov zo 
včerajška nasáva silný prievan a tak ho 
rozširujú. Potom je treba ešte zabojovať v 
okne 30 x 35 cm a hneď na to v zalome-
nej trhline (tzv. Lámač), no stoji to za to. 
Objavitelia nachádzajú prekrásnu fosílnu 
riečnu chodbu, s meandrami, sintrový-
mi jazierkami, úžasne vyzdobenú kvap-

ľami, jednoducho všetkým, čo ku takej 
naozajstnej jaskyni patrí. Bude sa volať 
Jazierková. Ostatní sme zatiaľ zmapovali 
170 m nových chodieb. Večer prichádza 
L. Ludhová a dohadujeme sa, že dokon-
číme mapovanie tých chodieb, ktoré sú 
voľne preleziteľné.

Ku polnoci 2. januára má teda nová 
časť Jaskyne v Zlomiskách dĺžku 323 m 
a relatívne prevýšenie od miesta prvého 
prekopu na začiatku Postupu +56,5 m. 
Silné prievany v závere Jazierkovej chodby 
a komínu Helimadoe, ako aj nutné logic-
ké pokračovanie týchto i iných priestorov 
nasvedčujú o možnej súvislosti jaskyne 
s vyššie ležiacimi priestormi smerom na 
západ.

Nález sekundárneho 
sadrovca v Alabastrovej 

jaskyni v Belianskych 
Tatrách

Stanislav Pavlarčík
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stanovenie obsahu síranových a chlori-
dových aniónov metódou izotachoforézy  
v laboratóriu Výskumnej stanice TANA-
Pu.

Geologicky je Alabastrová jaskyňa, v po-
radí druhá najväčšia jaskyňa Belianskych 
Tatier, aj so širokým okolím vytvorená  
v strednotriasovom karbonátovom kom-
plexe dielčieho príkrovu Bujačieho vrch-
ného elementu krížňanského príkrovu 
(Andrusov, 1959, Borza, 1959). V jaskyni 
nevystupujú iba strednotriasové dolo-
mitické vápence uvedeného čiastkového 
príkrovu ako uvádza Sekyra 1954 ale ako 
sme zistili, sú tu aj tmavosivé vápence 
vzhľadom pripomínajúce vápence guten-
steinského typu, na ktorých sa tvorí sad-
rovec. Podľa chemickej analýzy sa jedna 
o čistý vápenec s 53,54 % obsahom CaO. 
Okrem nízkeho obsahu MgO (0,59 %) bola 
vo vápenci stanovená 1,82 % prímes SiO2. 
Vápence veľmi rýchlo podliehajú kraso-
vateniu, čo sa prejavuje ich povrchovou 
modeláciou. Samotná jaskyňa z hľadiska 
genézy predstavuje korozno-erózny, pukli-
novo-vrstevný typ už v pokročilom štádiu 
vývoja (Droppa 1959) a jej predné časti sú 
silne porušené deštrukčnými procesmi 
spôsobenými mrazovým zvetrávaním.

Podľa doterajších pozorovaní sadrovec 
v jaskyni vytvára:

– drúzy drobných kryštálov usporia-
daných na strope a stenách líniovite,  
s viaccentimetrovou dĺžkou a ich šírka  
a hrúbka je max. 10 mm. Sadrovcové 
kryštály drobnotabuľkovitého habitu-
su sú bielej farby, veľkosť kryštálov je až  
5 mm. Sekundárne sú sfarbené svetlosi-
vo, zrejme od prachovitej prímesi z jas-
kynného ovzdušia.

– kryštalické kôry plochého alebo po-
prehýbaného tvaru. Vytvárajú línie alebo 
mozaikové útvary (napr. nad priepasťovi-
tým otvorom). Kryštalické kôry pokrýva-
jú nielen spodne časti stien, ale sú vo výš-
ke aj niekoľko metrov nad dnom jaskyne. 
Ich hrúbka obvykle meria 1 – 6 mm, vy-

skytujú sa však aj kôry 10 mm hrubé. Sú 
bielej, niekedy nahnedlej farby matného 
lesku. Na čerstvom lome možno pozoro-
vať, že kôry tvoria agregátne zoskupene 
kryštály mikroskopicky drobnotabuľko-
vitého habi tusu vodovobielej a zriedka  
i nahnedlej farby. Vyznačujú sa sklene-
ným leskom. Medzi kryštálikmi sú aj ne-
vyplnené, voľné dutinky. Kryštalické kôry 
sú buď pevne narastené na vápencový 
podklad alebo voči nemu sú často vydu-
té. Tabuľkovité kryštáliky sú usporiadané 
paralelne tesne vedľa seba a k podkladu 
sú orientovane kolmo. Výskyty sadrovcov 
sa viažu na medzivrstvové špáry alebo 
tektonicky popukane partie vápencového 
súvrstvia.

Sadrovec bol tiež okrem vizuálnej iden-
tifikácie potvrdený röntgenodifrakčným 
rozborom. Analytický záznam charakte-
rizujú výrazné difrakčné línie s medzivrs-
tvovou vzdialenosťou 0,7559 nm, 0,3792 
nm a 0,3062 nm. Namerané difrakč-
né línie sú podľa tabuľkových hodnôt  
v najlepšej zhode so sadrovcovým štandar-
dom. Spektrálnym rozborom bol okrem 
hlavnej Ca zložky potvrdený vyšší obsah 
Mg a aj dosť nízke zastúpenie Fe a Sr.

Podľa doterajších poznatkov môžeme 
genézu sadrovca načrtnúť zatiaľ iba v zjed-
nodušenej podobe. Domnievame sa, že 
sadrovec vzniká pravdepodobne vyzráža-
ním z infiltrovaných zrážkových vôd (po-
chádzajúcich z dažďa a topiaceho sa sne-
hu), prechádzajúcich pomalým zostupom 
z povrchu cez popukané a vcelku nepríliš 
hrubé karbonátové súvrstvie. Infiltrovaná 
atmosférická voda pritom nereaguje iba  
s vápencom, ale chemicky rozkladá prímes 
pyritu, prípadne markazitu dispergova-
nou v určitom množstve v bituminóznych 
gutensteinských vápencoch. Núka sa i iné 
vysvetlenie a to vylúhovaním zvyškov sad-
rovca a anhydridu primárneho pôvodu zo 
strednotriasových dolomitových vložiek, 
ktoré sú produktom hypersalinického 
morského prostredia (Mišík 1978), mezo-
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zoickej sedimentácie. Zatiaľ je to však ne-
preukázateľné.

Vylúhovaná, resp. vo vode rozpustená 
síranová zložka SO42- krasových vôd, ako 
sme zistili v infiltrovanej vode v blízkosti 
sadrovcových výskytov z jesenného od-
beru 1992, sa vyznačuje veľmi nízkymi 
hodnotami mineralizácie. V rozptýlenom 
prítoku z nadložia v priepasti na kon-
ci jaskyne, bol stanovený obsah síranov  
4,94 mg/1 (Ing. S. Vargová, D. Štulrajtero-
vá, VS TANAP) pri teplote vzduchu 4,8 °C  
a vody 3,8 °C počas odberu a zo sústre-
deného výtoku malého vodopádiku 4,23 
mg/l síranov pri teplote vzduchu 5,2 °C  
a vody 4,0 °C pri vonkajšej teplote vzdu-
chu pred jaskyňou 9,8 °C pri oblačnom 
počasí.

V príspevku sme podali predovšetkým 
informáciu o novom náleze sadrovca  
a zároveň predostreli možné hypotézy pri 
pokuse o objasnenie jeho genézy.

Literatúra:
Andrusov D.: Prehľad stratigrafie a tekto-

niky druhohorného pásma masívu Vy-
sokých Tatier na území Slovenska. Geo-
logický sborník SAV X, 1., s. 97–132, 
SAV, Bratisla va 1959.

Borza K.: Geologicko-petrografické po-
mery mezozoika Belanských Tatier  
a masívu Širokej. Geologický sborník 
SAV X, 1., s. 133–170, SAV, Bratislava 
1959.

Droppa A.: Belanská jaskyňa a jej kras. 
Šport, Bratislava 1959.

Detail nálezu sadrovca. Foto: S. Pavlarčík
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Veľká plošná rozloha krasových oblas-
ti Veľkej Fatry spôsobila, že doteraz nie 
je na celom jej území vykonaný dôkladný 
povrchový prieskum a lokalizácia všetkých 
vchodov do jaskýň. Šípska Fatra leží v sever-
nej časti Veľkej Fatry. Na dve doteraz nezdo-
kumentované jaskyne v okolí Stankovian a 
jednu nad železničnou stanicou v Švošove 
nás upozornil pán Alojz Gašper zo Stanko-
vian, ktorému patri za to naša vďaka.

Jaskyňa nad Federovom
Nachádza sa pod menším skalným 

stupňom v hustom poraste, približne 100 
metrov severozápadne od osady Federov. 
Jaskyňa je vytvorená na poruche 45 – 225° 
a následne rozšírená koróziou atmosfé-
rickými vodami. Je to typická gravitačná 
jaskyňa charakteristická pre kras príkro-
vových trosiek Veľkej Fatry (Hochmuth 
1986). 

Nové jaskyne 
v Šípskej Fatre

Peter Holúbek

Mišík M.: Kontinentálne, brakické a hy-
persalinické fácie v mezozoiku centrál-
nych Západných Karpát a otázka vyno-
rených oblastí. Paleogeografický vývoj 
Západných Karpát. s. 35–48, Veda, Bra-
tislava 1978.

Mitter P.: Sadrovec v Javorovej priepasti. 
Spravodajca SSS XX, 2., s. 46, Osveta, 
Liptovský Mikuláš 1989.

Pavlarčík S.: Sadrovec v Demänovskej jas-
kyni Mieru. Slovenský kras XXIV., s. 193 
–195, Osveta, Martin 1986.

Sekyra J.: Velehorský kras Belských Tater. 
NCSAV, Praha 1954.

Tulis J., Novotný L.: Jaskynný systém Stra-
tenskej jaskyne. Osveta, Martin 1989
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Dno jaskyne je pokryté ostrohrannou 
sutinou a okrem drobných sintrových ná-
tekov sa tu nenachádza žiadna výzdoba. 
Vzdušné prievany sme v jaskyni nespo-
zorovali v žiadnom ročnom období. Jej 
dĺžka je 15 m a nepredpokladáme jej ďal-
šie pokračovanie. Má len dokumentačnú 
hodnotu.

Rúrovitá jaskyňa
Jej vchod sa nachádza pod osamelým 

bralom situovaným južne od Stanko-
vian, približne 35 metrov nad úrovňou 
hladiny Váhu. Skalná stena, pod ktorou 
sa vchod do jaskyne nachádza, je dobre 
viditeľná aj z vlaku medzi železničnými 
stanicami Stankovany a Ľubochňa. Ide 
o jaskyňu riečneho pôvodu. Má rúrovitý 
profil chodby a dobre zachované riečne 
tvary. Jej dĺžka je 7 metrov a v ďalšom po-
stupe bránia hlinene sedimenty. Jaskyňa  
v zimnom období nasáva studený vzduch 
a podľa nášho názoru sa jedna o perspek-
tívnu lokalitu z hľadiska jej možného 
ďalšieho pokračovania. To je možné po 

výkopových prácach. Obidve jaskyne sú 
vytvorené vo vápencoch stredného triasu.

Zbojnícka jaskyňa
Nachádza sa severoseverozápadne od 

železničnej stanice Švošov, v pravej strane 
výraznej svahovej dolinky, ktorou preteká 
nevýdatný potôčik, približne 20 metrov 
nad železničnou traťou. Názov dostala 
podľa povesti, ktorá tvrdí, že v minulosti 
slúžila ako úkryt zbojníkom. Ide o zaují-
mavú jaskynku vytvorenú v nekrasových 
horninách. Jej vznik si môžeme vysvetliť 
ako produkt mrazového zvetrávania zle-
penca na vrstvovej ploche. V jaskyni sme 
našli nedohorené zvyšky sviečok, ktorými 
si svieti mládež zo Švošova pri sporadic-
kých návštevách. Dno jaskyne je pokryté 
zvetraným zlepencom a pri vchode aj hli-
nou z povrchu. Jej dĺžka je 8,5 metra.

Literatúra:
Hochmuth Z.: Výskum jaskýň v Hrdo-

ši nad Komjatnou. Slovensky kras 24, 
Martin 1986.
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Koncom roku 1987 sme prevádzali po-
vrchový prieskum žľabov na južných sva-
hoch Jasovskej planiny východne od Ku-
nej priepasti.

Preskúmali sme tri žľaby, zaregistrovali 
v nich sedem nových malých jaskýň a po-
slali z akcie technicky denník na Múzeum 
Slovenského krasu. Identifikačné karty 
sme nevyhotovili kvôli prílišnej byrokracii.

Spomínane jaskyne dostal za úlohu 
identifikovať, popísať a vyhotoviť karty 
Ing. Mikuláš ErdÖs, CSc., pracovník MSK 
v Košiciach. On však vyhlásil, že spomí-
nané jaskyne určite neexistujú a že sme 
si ich vymysleli kvôli tomu, aby sme mali 
preplatené cestovné príkazy. Skutočnosť 
je však iná – jaskyne existujú.

ZĽAB NAD POSEDOM – nachádza sa 
napravo od Dvojramenného žľabu, v kto-
rom sa nachádza Kunia priepasť hlboká 
-203 m. Je situovaný zhruba nad vyvierač-
kou Skalistý potok v akomsi rohu planiny 
nad lúčnatou plochou s porastom šípok 
a trniek. žľab od svojho úpätia smeruje 
doľava šikmo nahor.

Jaskyňa v Žľabe nad posedom č. 1. 
– Jej vchod sa nachádza v hornej tretine 
žľabu na pravej strane asi 30 m západne 
od osi žľabu. Jedna sa o jaskyňu vytvore-
nú atmosférickými vodami, v súčasnosti v 
senilnom štádiu vývoja. V jaskyni sú dob-
re zachovalé erózne tvary. Voda prúdila 
od zadných častí k súčasnému vchodu, 

Výmysel? 
Nie, skutočnosť.

Štefan Labuda
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ktorý sa odkryl ústupom svahu planiny. 
Dno je pokryté ostrohrannou sutinou a v 
okolí m. b. č 3. sa nachádza osteologický 
materiál recentných svahov. Ďalší postup 
v jaskyni je zahradený mohutným sintro-
vým nátekom bielej farby.

Jaskyňa v žľabe nad posedom č. 2.  
– Nachádza sa v osi žľabu približne 10 m 
nad jaskyňou č. 1. Ide o šikmo sa zvažujúci 
priestor smerujúci na severozápad. Prav-
depodobne sa jedná o jaskyňu vytvorenú 
opäť atmosférickými vodami, premode-
lovanú mrazovým zvetrávaním. Pripadné 
sondáže na konci jaskyne by nemuseli byť 
beznádejné. Dĺžka jaskyne je 5,26 m.

TROJRAMENNÝ ŽĽAB – sa nachádza 
napravo od predchádzajúceho. Názov má 
podľa svojich troch ramien, jasne vidi-

teľných už z diaľky. tesne nad spojením 
prvého a stredného žľabu sa nachádza 
Trojramenná priepasť hlboká -75 m, kto-
rú sme objavili roku 1988.

Jaskyňa v trojramennom žľabe č. 1.  
– Jej vchod sa nachádza v strednom žľabe 
približné 20 výškových metrov nad Troj-
ramennou priepasťou. Je vytvorená ko-
róziou atmosférických vôd a mrazovým 
zvetrávaním. Dno je pokryté suchým lís-
tím a hlinou.

Jaskyňa v Trojramennom žľabe č. 2.  
– sa nachádza v strednom žľabe približne 
20 m výškových nad jaskyňou č. 1. Jasky-
ňa predstavuje jednu šikmú do masívu sa 
zväzujúcu chodbičku, ktorá sa po dvoch 
metroch neprielezne končí. ide o jaskyňu 
rovnakého genetického typu ako jaskyňa 

č. 1.

Jaskyňa v Trojramennom 
žľabe č. 3. – sa nachádza v pra-
vom žľabe výškovo prilizne 6 
metrov nad jaskyňou č. 2. Vchod 
trojuholníkového tvaru je vyso-
ký 2,5 m a široký 2 m. priamo vo 
vchode leží balvan väčších roz-
merov. Dno jaskyne je pokryté 
ostrohrannou sutinou, lístím a 
suchou hlinou. Jaskyňa je vyvi-
nutá na poruche S-J mrazovým 
zvetrávaním a koróziou atmosfé-
rických vôd bez nádeje na ďalšie 
pokračovanie.

Jaskyňa v Trojramennom 
žľabe č. 4. – sa nachádza v hornej 
tretine ľavého žľabu pod malou 
nevýraznou skalnou stienkou. Je 
to v podstate šikmo sa zväzujúca 
chodbička, ktorá po 2 m neprie-
lezne konci. V čase zameriavania 
slúžila jaskyňa ako brloh nezná-
memu zvieraťu, po ktorom tu 
bol intenzívny zápach.
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ŽĽAB VEDĽA POSEDu– sa nachádza 
napravo od Trojramenného žľabu. 

Jaskyňa v žľabe vedľa posedu. Vchod 
sa nachádza v polovici svahu planiny 
kúsok naľavo od osi žľabu. Jedna sa o jas-
kyňu vytvorenú mrazovým zvetrávaním a 
atmosfé-rickými vodami. Na konci jasky-

ne je veľký zával skalných blokov, ktorý 
bráni v ďalšom postupe. Všetky uvedené 
jaskyne sú vytvorene vo svetlom weter-
steinskom vápenci. V každej jaskyni sme 
osadili pevne meračské body. V podstate 
sú to jaskyne bezvýznamné a bez overenia 
pokračovania výkopovými prácami majú 
len dokumentačnú hodnotu.
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11. septembra
Skúsenosť vraví, že všetko podstatne sa 

vyrieši pri prípravách na podobnú výpra-
vu až v deň odchodu. Ráno sa ako koneč-
na zostava stretávame na jednej z trnav-
ských záhrad, „debordelizujeme“ náklad, 
obrovský chaos lán, ruksakov, konzerv  
a iných nevyhnutnosti i úplne nepotreb-
ných veci, lepíme narýchlo diery na kom-
binézach, čistíme karbidky, dokupujeme 
sladkosti. Medzitým všakovakí rodinní 
príslušníci, vraj dajte pokoj s tým Chorvát-
skom, degustácia vínka od sponzorov  
z Revúcej, vďaka čomu sa neskôr dosť spo-
malí priebeh balenia, a zrazu – vyrážame.

Časť pôjde cez Slovinsko a druhá tra-
dičnou trasou, na Redics. Za hranicami 
krajiny, kam nám už tretí rok nikto ne-
odporúčal návštevu, je úplný Wild. Prvé 
ubytovanie je po našsky – v kukuričnom 
poli.

12. septembra
V Zagrebe sa stretávame so starými zná-

mymi, V. Božicom a Z. Bolonicom, jasky-
niarmi S.O.P.D. Željezničar. Hrdo hovo-
ria o najnovšom úspechu v Lukinej jame 
(-1355 m) a akosi sa pri tom potmehúdsky 
usmievajú. Až keď vytiahnu jej mapku, 
konečne nám zapína, jej vrchné partie sú 
nejak dosť podobné priepasti Manuál z 
vlaňajšej expedície Speleoklub UK...

Hajdučki kukovi sú teraz stredobodom 
pozornosti a bude tu preto treba vybaviť 
povolenie na vstup do rezervácie. Dnes 
to nepôjde, je nedeľa. Sympatická diev-
čina Jasna Zmaic, tajomníčka klubu, be-

rie našu skupinku do Vjertanice, jaskyne 
kúsok za mestom. Nie je sprístupnená, 
no mladí adepti Željezničaru si tu privy-
rábajú „lovom“ okoloidúcich náhodných 
turistov, túžiacich po dobrodružstve  
v podzemí. Charakter priestorov je skoro 
ako v Okne v Demänovskej doline.

Spať budeme tentoraz v miestnosti na 
Trnjanskej 5B, kde sa celý príbeh okolo ob-
javu dnes najhlbšej lokality Chorvátska 
začal odvíjať. Dlho do noci listujeme v au-
gustovej tlači a snoríme po zmienkach o 
Slovákoch. Dohodneme nový, alternatív-
ny plán, s tým, že všetky sily investujeme do 
priepasti S.U.K.

13. septembra
Ešte posledná oficialita o p. Alexeje-

viča na Planinarskom dome a kľúč od 
brány fantastického krasu severného 
Velebitu máme tak povediac vo vrecku. 
„Ťaháme čiaru“. Krátko sa zastavujeme 
pri nepokojnom mori v Jurjeve. Večer 
už rozbaľujeme tábor v chatke v Lom-
skej dulibe, priamo pod bralnatými sva-
hmi V. Rajinacu (1667 m n. m.), kvô1i 
ktorým sme sem opäť prišli. Nebo je 
podozrivo čisté.

14. septembra
Velebit nesklamal. Magla, i sprema se 

kiša (bude zasa liať). Hmlou sa prediera-
jú Zolo s Marcelom ku pažeráku S.U.K., 
ktorý sme pred rokom urobili do -115 m.  
Expedícia je zahájená. Dvojica najprv 
svedomito pozhadzuje mohutný zával 
zo šikmej plošiny v hĺbke -90 m, jeho 

Velebit ’93 – z denníka expedície

Branislav Šmída, Zoltán Ágh,  
Marián Meško
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zosuv by mohol znamenal pre lezca 
pod ním prakticky istý koniec. Vraj tu 
boli medzi časom jaskyniari zo Splitu 
a dosiahli hĺbku -150 m, no mali asi od 
rozmerov priepasti rozšírené zreničky 
(priznávame, že je to taká menšia Prova-
tina), trochu to prehnali. Dozvedeli sme 
sa tiež, že vstupný závrt S.U.K. je známy 
domorodcom už 20 rokov pod názvom 
Lednica, no ľadový štupeľ v hĺbke -45 m 
nepustil do príchodu slovenských speleo-
lógov v roku 1992 hlbšie nikoho. Nasle-
duje natiahnutie lanového zábradlia a 
chlapi naväzujú dve stovky. Nasleduje  
50 m hlboký spust, medzikotvenie, sto-
metrová vertikála.

V hĺbke -230 m zostava od zaľadnenej 
police dole takých 40 – 50 m.

Braňo má za úlohu motivovať. Zo-
škrapovatené stupňovite plošiny v blíz-
kosti Lukiny jamy to ale robia za neho. 
Napriek tomu, že okrem neho nikto ne-
tuší cestu späť, o chvíľu je ťažké sa udr-
žať pokope, jedna diera je tu, tu zasa,  
a tam ďalšia...

Perspektívne vchody Chorváti väčšinou 
označili číslami 1 – 16, ale nezdajú sa, že 
by boli všetky zlezené. Osmičky sú záhad-
ne dve. Odhadovanie vstupných šácht 
vhodenými skalami máme v oku, v jednej 
odrátavame okolo 200 m, čo sa dajú od-
razy od stien ešte identifikovať. Pavúčia 
priepasť má po chorvátskom výskume 
-97 m, ale sme si istí, že sme v nej boli 
minulý rok pod sto a navyše sme skončili 
v ústí peknej nezlezenej studne. A pod-
ľa zoznamu by mala byť tuná najhlbšia? 
Žeby zaľadnenie?

Marian získava na konte -25 m v po-
nore s prievanom, ide však do úžin. 
Polopriepasť – polozávrt je zlezená do  
-30 m voľne. Jano hlási v SK-6 predbežne 
-40 m. V žľabe pri hlavnom vrchole Haj-
dučki kukovi objavujeme niekoľko no-
vých vchodov, sú už vyše sto metrov vyš-
šie, než otvor do Lukinej jamy. Prenikavý 
dážď a vietor nás napokon zahnal z holo-
krasu do pásma lesa. Robiť teda bude čo.

15. septembra
Dnes majú prim Jano s Ľubom. Do 

S.U.K. zliezaju o desiatej. Sedem spitov 
je nabúchaných raz-dva (ani Fero Venger 
by asi nestíhal) a dostavajú sa takmer do 
hĺbky -400 m. Silný spad vody v dvoch 
zúženinách šachtoviska pod domom Dr. 
Mittera spôsobuje prietok takmer v ce-
lom ich profile a atombordely dostavaju 
zabrať.

S Braňom a Erikom, ktorí mapujú, sa 
prieskumníci stretávajú narýchlo pod 
Slovenskou šachtou a vymieňajú si infor-
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mácie. Polygón je topofilom natiahnutý 
do -380 m. Lezenie dvesto metrov hlbo-
kou šachtou je fascinujúco deprimujúce. 
Človek sám v ozrutnej čiernej trubici ob-
čas zastane, vníma pocit osamelosti. Stu-
dená sprcha ale za moment posúva spele-
ty opäť o pár metrov vyššie.

V SK-6 Dušan, Lívia a Marian dokážu 
jej súvis s vrchným vchodom a dosiahnu 
hĺbku -102 m.

16. septembra
Prší. Iba štyria sa odhodlávame na jas-

kyniarčenie. Dušan a Braňo povrchový 
prieskum, nasiaknutí ako špongie, po 
chvíli vzdávajú, nie je vidieť na desať 
metrov. Marian s Líviou statočne boju-
jú v SK-14, ktorej dno je v hĺbke -72 m. 
Druhá skupina sa vyberie na Rossijevu 
kolibu a Zavižan. Pri hrejivom poháriku 
travelice vzniká schéma ďalšieho postu-
pu.

17. septembra
Sušíme sa a S.U.K. odkladáme na za-

jtra, kým voda nezíde do nižších partií. 
Štvorčlenná partia preskúmava poobede 
severný okraj Hajdučki kukovi. Vápence 
sú tu monolitické, priepasti skorej plytšie, 
pozoruhodný je závrt so stometrovou ste-
nou. Ďalekohľadom „ošacujeme“ strmé 
svahy vrcholu Vratarski kukovi (1 676 m n. 
m.), kde sa črtajú pekné otvory. V diaľave, 
kdesi pri Plitvických jazerách je počuť de-
lostreľbu.

18. septembra
Zostalo 250 m voľných lán a preto volí-

me taktiku na doraz. Zlezieme, čo sa dá. 
Trojica Marian, Erich a Dušan nastúpi 
po prvej skupine do S.U.K. o šesť hodín 
neskôr a v dóme vybuduje zabezpečova-
cí bivak. Marcel a Zolo idú do jaskyne 
teda o desiatej a budú vystrojovať, Bra-
ňo a Ľubo hneď po nich pôjdu mapovať. 
Stretávame sa na dne v hĺbke -432 m a 

rveme sa do plazivky. Nejde to, treba ju 
rozstrieľať a postup dole je istý, ale prís-
lušný materiál by sme cez hranice asi ne-
previezli. Odbočka o čosi vyššie nie je o 
nič širšia a tak je Marcel naľahko vyslaný 
hore, aby stopol budovanie bivaku. Sku-
pinu s nabitými vakmi stihne v ústí Slo-
venskej studne. Laná zatiaľ vyťahujeme 
kúsok nad dno.

19. septembra
Dávame si „free“. Každý ide, kde mu srd-

ce ráči. Tí najväčši fanatici objavujú otvory 
na V. Rajinaci a v severovýchodnom páse 
Hajdučki kukovi (poniektoré priamo nad 
priepasťou Lukina jama).

20. septembra
Všetci odchádzame do S.U.K. Na obed 

zostupujú do jaskyne Marián, Erich a Du-
šan, po koniec Dómu Dr. Mittera. Dvaja 



38

vynášajú časť lán pri lezení hore a Erich 
zdola bude navigovať nekonečný reťazec, 
ktorý ostatní zhora cez kladkostroje ťahá-
me, čo len bicepsy vládzu. Po ôsmej defi-
nitívne opúšťame jaskyňu, ovešaní, že až 
sedačky praskajú. Teraz už vieme, že S.U.K. 
je ôsma najhlbšia priepasť v Chorvátsku.

21. septembra
Napriek náročnému včerajšku (hlavne 

ale dodnes trvajúcej oslave objavu) sa zo-
búdzame akísi čerství. Lívia, Zolo, Dušan, 
Marian a Braňo idú do najkrajšej časti 
Hajdučki kukovi, do ich centra, ktoré 
sme si pre seba nazvali Štajerské Alpy. 
V devaťdesiatdruhom sme tu niekoľko 
priepasti zliezli voľne. Dnes pribudnú ďal-
šie, s hĺbkou -15 m, -20 m, -62 m a -65 m 
(posledná s menším dómom). V praleso-
vitom poraste nachádzame dvojpriepasť s 
otvormi až 30 m na dĺžku, zostane však 
na niekedy inokedy, od tábora je príliš ďa-

leko. V SK-13 sa Braňo za Zolovej asisten-
cie spúšťa do -45 m, šachta pokračuje, ale 
zbalíme to. Nakoniec sme radi, že sme sa 
za tmy vymotali z krasového labyrintu bez 
úrazu a trafili na štrkovú cestu vedúcu  
k táboru.

Euro, Erich a Marcel skúmajú na Raji-
navci priepasť, kde je síce značka SPD, ale 
dostanú sa pod ľad, o 15 m hlbšie, do hĺbky 
asi -85 m.

22. septembra
Erich, Ľubo, Marcel a Zolo navštevujú 

masív Kozjaku (1 629 m n. m.). V SK-9 
sa Erich spúšťa len v trenírkach do prvej 
studne, potom si oblieka výstroj do druhej 
a nakoniec musí isť hore po lano do po-
slednej. Priepasť dosahuje -89 m. 

Muránčania pracujú na Brutáli. Dno 
tvorí kráľovstvo ľadu, no prievan sa kde-
si stratil. Lezenie hore zo 108 m hlbokej 
priamej šachty, to je koncert svištiacich 
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ľadových cencúľov, čo sa pri kontakte  
s napruženým lanom sústavne odlamujú. 
Neostáva než veriť, že žiadny svoj cieľ ne-
zasiahne...

Braňo a Lívia sa rozhodli pre traverz 
na Rossijevu kolibu, aby to ale splnilo 
speleo-logický účel, tak krížom cez oba 
masívy Hajdučki aj Rožanski kukovi. 
Západné svahy Golubicu (1465 m n. 
m.) sú plné vchodov dimenzii podob-
ných Lukinej jame a kras je miestami 
neuveriteľne rozoklaný. Pre predstavu, 
pár kilometrov dlhú trasu sme stihli 
len tak-tak do zotmenia! Vo Vratarski 
kukovi sme naozaj „zírali“, prekračova-
li sme škrapy až 20 m hlboké a niekde 
sme sa museli znovu a znovu vracať, 
keď sa postup vpred končil priepasťou, 
ktorú sme už nemali odvahu preskočiť. 
Bodku za Velebitom sme našli v Rožan-
ski kukovi – závrt so stenou vysokou 
kolmých 150 m!

23. septembra
Balíme tábor a lúčime sa s horstvom. 

Chýba jeden pas. Výsluch na policajnej 
stanici v Senje dopadne dobre a v Zagrebe 
nám na slovenskom veľvyslanectve zajtra 
promptne pomôžu. More je neskutočne 
jadransky modré, presúvame sa do Ri-
jeky. Všetci sa čudujú, ako je možné, že 

auta tak dobre sedia na vozovke, veď sme 
skoro všetky zásoby zjedli. Ale geológiou 
pochytená časť osádky sa tvári akoby nič, 
lebo v batohoch má poschovávané vzor-
čeky velebitských skál a niektorí by sa 
mohli čudovať, koľko asi vážia...

24. septembra
V metropole Chorvátska míňame po-

sledné devalvované dináre a pri stretnutí 
s Jasnou jej poskytujeme v hrubom vý-
sledky expedície. Pomenovanie S.U.K. pre 
Ledenicu nám schvaľuje, poteší pozvanie 
k účasti na speleopotápačských akciách 
do Lukinej jamy. Či prídeme do Velebitu 
zasa?

Po polnoci, už 25. septembra sme doma. 
Z. Ágh, J. Dzúr, M. Griflík, D. Kotlar-
čík, E. Kreutz, L. Ludhová, M. Meško, Ľ. 
Plučinský, B. Šmída a J. Šmoll, spokojní  
s objavmi, novými poznatkami a priateľ-
stvami. Ako vždy, s otázkou na perách – 
Velebit ’94?

Tento príspevok venujeme Ing. Ivano-
vi Demovičovi, dlhoročnému zanietené-
mu jaskyniarovi a vedúcemu OS Inovec, 
ktorý absolvoval v roku 1989 exkurziu  
v severnom a strednom Velebite, 
sprostredkoval základné informácie  
o jeho krase a poradil vytipovať regióny 
pre speleologický výskum.
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Jaskyňa Wielka Sniežna na poľskej 
strane Červených vrchov bola častým 
cieľom slovenských jaskyniarov. Je to po-
chopiteľné, pretože v blízkom okolí je to 
najhlbšia jaskyňa a výprava do nej nevy-
žaduje náročnejšiu organizáciu. Do tejto 
najhlbšej poľskej jaskyne (a svojho času 
7. na svete) podnikali výpravy slovenskí 
jaskyniari v 70. rokoch. So skončením 
éry športového speleoalpinizmu kon-
com 70. rokov prestal záujem aj o Wiel-
ku Sniežnu. Občasné pokusy jednotli-
vých oblastných skupín boli neúspešné 
buď kvôli nepriazni počasia, alebo zlej 
organizácii. Naposledy sa o zostup po-
kúsili jaskyniari z OS Bratislava a OS 
Plavecké Podhradie v septembri 1991, ale 
akcia nevyšla pre kombináciu faktorov 
uvedených vyššie. Verím, že jaskyňa sa 
pre svoju ľahkú dostupnosť a pomerne 
zvučné meno stane častejším cieľom naj-
mä mladších jasky niarov, ktorí si chcú 
vyskúšať svoje sily, a preto prinášam nie-
koľko užitočných informácií, ktoré sme 
nadobudli počas úspešného zostupu do 
jaskyne v dňoch 14. – 18. 10. 1993 v zo-
stave V. Filo, P. Magdolen, P. Menhert 
(Speleo Bratislava), Š. Labuda, Š. Seman 
(Speleoklub Cassovia), P. Holúbek (Spe-
leologický klub Červené vrchy) a I. Ru-
žičková (Speleoklub Banská Bystrica), 
kedy sme zostúpili k sifónu Dominiky 
v hĺbke -741 m. Celková hĺbka spolu  
s partiami za sifónmi je 776 m a súčasná 
dĺžka systému je 10 650 m, čím je aj naj-
dlhšou poľskou jaskyňou.

Poloha: Jaskyňa má tri vchody – pô-
vodný v nadmorskej výške 1701 m, Jasny 
Awen v 1852 m a Nad Kotlinami v 1875 m.  

Vchod Nad Kotlinami, ktorý sa využí-
va pre športové zostupy, sa nachádza vo 
východnom svahu bočného hrebeňa vy-
biehajúceho z Malolačniaka (2096 m) na 
sever, cca 100 m pod hrebenom a býva 
označený dreveným kolom; ten je ale vi-
diteľný len z najbližšieho okolia. Vchod je 
prikrytý neuzamknutou mrežou a v zime 
býva úplne zaviaty snehom.

Prístup: K jaskyni je možné prísť  
z poľskej aj z nasej strany; hraničným 
hrebeňom vedie turistická značka a nie je 
strážený. Pre väčšie výpravy je vhodnejšia 
oficiálna cesta zo Zakopaného v Poľsku 
a neškodí oznámiť svoj úmysel poľskej 
horskej službe (TOPR), ktorej členovia sú 
aj jaskynní záchranári a majú pre takéto 
akcie pochopenie. Zo Zakopaného sa dá 
do jaskyne dostať troma cestami:

1. Z mestskej časti Kužnice lanovkou na 
Kasprov vrch, potom hrebenom do sedla 
medzi Malolačniakom a Kopou Kondra-
tovou a zo sedla traverzom, udržujúc výš-
ku v bočnom hrebeni Malolačniaka, do 
skalného terénu ku vchodu.

2. Od nástupnej stanici lanovky peši 
po modrej značke ku Chate Kondratowej  
a ďalej po zelenej na hrebeň, alebo od 
chaty modrou na bočný hrebeň Giewon-
tu a ním potom na Kopu Kondratovu, 
ďalej ako prvá trasa.

3. Zo Zakopaného údolím Malej Laki 
po zelenej značke na bočný hrebeň Malo-
lačniaka a z neho orientačne náročnejším 
zostupom priamo ku vchodu. Tato trasa 
je najkratšia, avšak na začiatku doliny je 
objekt TANAPu so strážcami, ktorí môžu 
robiť problémy. 

Opäť poľská Snežná Peter Magdolen
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Počas prázdninovej cesty po južnom 
Francúzsku navštívili sme aj jednu z naj-
známejších vyvieračiek sveta a speleopo-
tápačskú lokalitu – Vauclužský prameň, 
známu z učebníc zemepisu i speleologic-
kej literatúry pod týmto názvom. Napriek 
tomu, že sme sa tu nepotápali, bola jeho 
návšteva zaujímavá, nakoľko predstavu-
je známu turistickú atraktivitu a tu sme 
aj získali zaujímavé informácie, ktoré by 
mohli zaujímať našich speleológov.

Prameň sa nachádza východne od mes-
ta Avignon na úpätí vápencovej rovno-
mennej planiny, na okraji obce rovnakého 
mena s asi 600 obyvateľmi. K prameňu sa 
dostaneme po chodníku popri rieke vyte-
kajúcej z prameňa, lemovanom stánkami 
obchodíkov so suvenírmi, kde dominuje 
levanduľa, najznámejšia plodina tohto 

kraja. Chodník sa konci pod zráznym bra-
lom, v úpätí ktorého sa v hlbokom otvo-
re objavuje jazierko priemeru asi 20 m 
– hladina prameňa. Počas suchých mesia-
cov v je hladina v hĺbke až 24 m od okraja 
otvoru, po výdatných dažďoch však stúp-
ne tak, že zaplaví cely otvor a aj suché 
koryto rieky. Za suchých mesiacov vyvie-
rajú vody viacerými drobnými prameňmi  
v koryte rieky, vtedy je minimálny prietok 
asi 4 m3/s, v časoch maxima je výdatnosť 
prameňa až 100 m3/s, pre zaujímavosť je 
takýto napríklad prietok Váhu v Trenčí-
ne.

Prvé zmienky o prameni pochádzajú 
už zo staroveku, no s jeho skúmaním sa 
začalo až r. 1869, keď F. Reboul zostú-
pil do hĺbky 6 metrov. V roku 1878 bola 
dosiahnutá hĺbka 23 metrov. Hĺbku 30 

Pri prvých dvoch trasách je treba upo-
zorniť na zákaz vjazdu autom k lanovke 
do Kužníc, čo je dobre sledované miestny-
mi policajtmi.

Potrebný materiál: Lana v celkovej dĺž-
ke 750 m je vhodné si dopredu narezať 
na jednotlivé dĺžky podľa priebehu prie-
pasti a tak uložiť do transportných vakov 
(7 ks). Treba tiež plaketky s karabínami 
(70 ks). Hlavná zostupová trasa je dobre 
vyspitovaná, iba pri obchádzaní Stovky 
sú spity horšie osadené. Pretože prechod 
jaskyňou spolu s vystrojovaním a odstro-
jovaním sa nedá urobiť v priebehu dňa, je 
žiadúce mať pri vchode stany alebo aspoň 
dobré spacie vaky.

Organizácia zostupu a výstupu: V jas-
kyni je možné bivakovať, ale nie je to 
nutné. Nám sa osvedčilo vystrojovanie 

v dvoj- až trojčlenných družstvách, kto-
ré vchádzajú do jaskyne v paťhodino-
vých intervaloch. Zostup vystrojenou 
jaskyňou na dno k sifónu trvá 6 hod, 
výstup okolo 12 hod. Niektoré úseky 
jaskyne bývajú vystrojené poľskými jas-
kyniarmi, ale nedá sa na to spoliehať. 
Akciu treba naplánovať na obdobie bez 
súvislej snehovej pokrývky a keď nehro-
zia väčšie zrážky. Jaskyňu netreba pod-
ceňovať, ako sa to stalo počas našej ak-
cie mladým wroclawskym jaskyniarom, 
ktorým museli prísť na pomoc jasky-
niari z TOPRu, ale na druhej strane pri 
dobrej organizácii by nemala byť prob-
lémom pre žiadneho aktívneho sloven-
ského jaskyniara ovládajúceho jednola-
novú techniku.

25. 11. 1993

Fontaine de Vaucluse Václav Hochmuth
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metro v dosiahol r. 1938 R. Magrelli. Po-
tápaním v prameni sa zaoberal aj známy 
J. Y. Cousteau. V roku 1946 zostúpil do 
hĺbky 46 metrov. Roku 1955 dosiahol on 
a potápači z lode Calypso hĺbku 74 met-
rov. Okrem iného objavili dva úniky vody 
v hĺbke 35 a 40 metrov, ktoré ústia na po-
vrch asi 50 až 100 metrov ďalej od prame-
ňa. Hranica 100 metrov bola prekonaná 
roku 1967 robotom TELENAUTE. Zo-
stúpil do hĺbky 106 merov, no do 90-tich 
metrov bol sprevádzaný potápačmi. Dňa 
21. 9. 1981 nemecký potápač J. Hasen-
mayer,  známy predovšetkým výskumami 
v jaskyni Blautopf, dosiahol hĺbku 145 
met rov. Tento 11. 10. 1981 prekonal C. 
Tou1omidjan hĺbkou 153 metrov. Sveto-
vý rekord v hĺbkovom 
potápaní prekonal 9. 
9. 1983 opäť J. Hasen-
mayer hĺbkou 205 met-
rov. Jeho výstroj (vážia-
ci 400 kg a obsahujúci 
okrem iného aj jedlo 
špeciálne upevnené  
v prilbe) bol pripravený 
na zostup do 250 met-
rov, no pre poruchu sa 
musel vzdať o 45 met-
rov vyššie. Bodku za 
skúmaním maximálnej 
hĺbky prameňa dal zo-
stup diaľkovo riadenej 
ponorky MODEXA, 
ktorá 2. 8. 1985 dosiah-
la dno nachádzajúce sa 
v hĺbke 308 metrov. Od 
tohto dňa je Vaucluž-
ský prameň známy ako 
najhlbší prameň sveta. 
V okolí prameňa sa na-
chádza približne 400 
priepastí hlbokých  od 
2 do 667 metrov.

V rokoch 1337 až 
1353 tu žil aj slávny 
taliansky básnik F. Pet-

rarca. Tu napísal aj svoje najslávnejšie die-
lo Spevník. Na jeho počesť sa tam nachá-
dza aj jeho múzeum umiestnene v dome, 
kde počas týchto šestnástich rokov žil  
a pracoval. Popri ceste k prameňu nás 
upúta stredoveká továreň na výrobu pa-
piera, založená roku 1522. V súčasnosti 
je premenená na múzeum s ukážkami vý-
roby papiera. Zaujímavé je, že ako hlavná 
sila na pohon továrne bola voda z prame-
ňa. Nachádza sa tu ešte zrúcanina stredo-
vekého hradu nachádzajúca sa na brale 
nad osadou. Dolu v dedine nájdeme ešte 
jedno múzeum – Múzeum Speleologie, 
ukazujúce návštevníkom jaskynnú vý-
zdobu, nevynímajúc ani maľby z jaskyne 
Lascaux.
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Názov Krajina Denivelácia
1. Jean Bernard Francúzsko 1602
2. Gouffre Mirolda – Lucien Bouclier Francúzsko   1520*
3. V. Pantjuchina Gruzinsko 1502
4. Lamprechstofen – Veriorenen Weg Sch. Rakúsko 1483
5. Sistema del Trave Španielsko 1441
6. Boj – Bulok Uzbekistan 1415
7. BU56 Španielsko 1408
8. Sistema Cuicateco Mexiko 1386
9. Snezna – Mezenovo Gruzínsko 1370

10. Ceki 2 „la Vendetta“ Slovinsko   1370*
11. Lukina jama Chorvatsko   1355*
12. Sistema Huautla Mexiko 1353
13. Reseau de la Pierre Saint – Martin Francúzsko – Špan. 1342
14. Siebehengste Švajčiarsko 1284
15. Gouffre Berger Francúzsko 1278
16. Cosa Nostra Loch Rakúsko 1265
17. Torca de los Rebecos Španielsko 1255
18. V. Iljuchina Gruzínsko 1240
19. Akemati Mexiko 1226
20. Abisso Olivifer Taliansko 1220
21. Schwersystern – Batman Höhle Rakúsko 1219
22. Veliko Sbrego (Velika Razpoka) Slovinsko 1198
23. Abisso Figheria – Antro del Corchia Taliansko 1190
24. Cukurpinar dudeni Turecko 1190*
26. Dachstein – Mammuthöhle Rakúsko 1185
27. Jubilaumshacht Rakúsko 1173

Najhlbšie jaskyne a priepasti sveta k 31. 12. 1993

Ján Tencer
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28. Anou Ifflis Alírsko 1170
29. Sima 56 Španielsko 1169
30. Kijahe Xontjoa Mexiko 1160
31. Gouffre BT 6 Francúzsko 1157
32. Abisso W lc Done Taliansko 1155
33. B 15 Fuente de Escuian Španielsko 1150
34. Sisteme del Xitu Španielsko 1148
35. Arabijskaja Gruzínsko 1110
36. Schneeloch Rakúsko 1101
37. Sima G. E. S. M. Španielsko 1098
38. Jagerbrunntrogsystem Rakúsko 1078
39. Sotano de Ocotempa Mexiko 1070
40. Pozzo della Neve Taliansko 1050
41. Vandima Slovinsko   1042*
42. Sotano de Olbastl /Akema bis/ Mexiko 1040
43. Meanderhöhle Rakúsko 1028
44. Torca Urrielo Španielsko 1022
45. Coumo d‘Hyouerneda Francúzsko 1018
46. Akemabis Mexiko 1015
47. Kyjevskaja Uzbekistan 990
48. Hirlatzhöhle Rakúsko 988
49. Moskovskaja Gruzínsko 972
50. Abisso Pinclli Taliansko 970

* Priepasti a jaskyne, kde v roku 1993 došlo k objavom, ktoré výrazne ovplyvnili pora-
die v rebríčku najhlbších jaskýň a priepastí.

Názov Krajina Dĺžka v m
1. Mammoth Cave System USA 560 000
2. Optimistčeskaja Ukrajina 183 000
3. Holloch Švajčiarsko 156 000
4. Jewel Cave USA 144 800

Najdlhšie jaskyne sveta k 31. 12. 1993
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5. Siebenhengste- Höhlesystem Švajčiarsko 126 000
6. Wind Cave USA 113 300
7. Ozernaja Ukrajina 111 000
8. Lechuguilla Cave USA 106 000
9- isher Ridge Cave USA 104 000

10. Gua Air Jernih Malajsko 101 500
11. Ojo Guarena Španielsko 97 400
12. Coume d‘Hyouemede Francúzsko 90 496
13. Zoluska Moldavsko 85 500
14. Sistema Purificacion Mexiko 79 100
15. Ease Gill Cave System Veľká Británia 70 500
16. Rauchcrkarhöhle Rakúsko 70 000

Hirlatzhöhle Rakúsko 70 000
18. Friar‘s Hole Cave USA 69 234
19. Organ Cave USA 60 510
20. Red del Silencio Španielsko 60 000
21. Reseau del‘Alpe Francúzsko 56 727
22. Kap – Kutan – Promezutocnaja Turkistan 55 000

Reseau de la Dent de Crolles Francúzsko 55 000
24. Mamo Kananda Papua N. G. 54 800
25. Sistema Huatla Mexiko 52 653
26. Reseau de Pierre Saint – Martin Francúzsko – Špan. 51 200
27. Ogof Ffynnon Ddu Veild Britania 50 000
28. Complcsso Fighiera-Corchia Taliansko 49 800
29. Toca da Boa Vista Brazília 49 000*
30. Crevice Cave USA 45 385
31. Gran Caverna Santo Tomas Cuba 44 615
32. Cumberland Caverns USA 44 444
33. Pestera Vintului Rumunsko 42165
34. Bolsaja Oresnaja Rusko 42 000

Eisreisenwelt Rakúsko 42 000
36. Kolkblaser – Monsterhöhle Rakúsko 42 000*
37. Sistema de los Cuatro Valles Španielsko 40 485
38. Dachstein – Mammuthdhle Rakúsko 40 350
39. Teng Long Dong Čina 40 000*

Sima del Hayal de Ponta Španielsko 40 000
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41. Sloans Valley Cave USA 39 640
42. Carlsbad Cavern USA 38 801
43. Xanadu Cave USA 38 623
44. The Hole USA 36 836
45. Whigpistle Cave USA 36 209*
46. Bulmer Cavern Nový Zéland 35 600*
47. Blue Spring Cave USA 35 405*
48. Atea Kananda Papua N. G. 34 500*
49. Complesso di Piaggia Bella Taliansko 34 000*
50. Sistema Aranonera Španielsko 33 590*

* Nové jaskyne, ktoré sa objavili v prvej päťdesiatke po prvý raz.
Spracované podľa Spelunca 51/93, Caver International 8/93

Cave and Caving, Descent

Slovinsko
Po významných objavoch na vysoko-

horskej planine na Monte Canin sa v júli 
1993 uskutočnila expedícia do tejto ob-
lasti, ktorá tiež pokorila 1000-metrovú 
hranicu. Malý tím ljublanských jaskynia-
rov dosiahol výrazný úspech, keď objavil  
1042 metrov hlbokú priepasť, ktorú na-
zval VANDIMA. Ako to už v tejto oblasti 
chodí, nepodarilo sa im zostúpiť celkom 
na dno a správy hovoria o možnosti pre-
hĺbiť priepasť najmenej o 100 metrov. 
Zostáva nám veriť, že to nebudú zase ta-
lianski alebo chorvátski jaskyniari, ktorí 
prehĺbia tuto priepasť.

Taliansko
Nový rekord v kategórii najhlbších ver-

tikál bol dosiahnutý blízko talianskeho 
mesta Schio, kde jaskyniari z tohto mesta 
objavili a preskúmali priepasť Abisso di 
Monte do hĺbky -490 metrov. Po krátkych 
vstupných častiach a asi osemmetrovej 
priepasti nasledoval malý meander, ktorý 
končil v strope obrovskej šachty, hlbokej 
neuveriteľných -430 metrov. Šachta bola 
zameraná a stala sa najhlbšou vertikálou 
v jaskynných systémoch na svete.

Ako predmet na uváženie môže byť sprá-
va z masívu Monte Grondilice, kde sa na-
chádza najhlbšia talianska priepasť Abisso 
Olivifer, v súčasnosti hlboká -1215 metrov. 
Na dne tohto systému minulé leto praco-
valo niekoľko jaskyniarskych skupín, kto-
rým sa podarilo objaviť novú vzostupnú 
vetvu, ktorá dosiahla +500 metrovú deni-
veláciu odo dna priepasti. Vo vrchole toh-
to stúpania talianski jaskyniari našli zase 
klesajúcu vetvu hlbokú -400 m, teda asi 
zase +100 metrov od dna. Od tohto miesta 
viedla zase vzostupná vetva +150 metrov, 
ktorá viedla k novému otvoru na povrch. 
Talianski jaskyniari vo svojej správe uvá-
dzajú, že týmto bol dosiahnutý nový sve-
tový rekord v kategórii traverzov. Hodnota 
nového rekordu je podľa Talianov 2250 m. 
Toto číslo je skutočne hodnota denivelácie, 
ktorú musí jaskyniar prekonať, keď chce 
prejsť celý systém Abisso Olivifer. Polemi-
ka vyvstáva pri probléme, že doteraz boli 
registrované ako traverzy väčšinou len kle-
sajúce systémy (Lampo 1483 m, Sistema 
Badalona -1149 m). Tento problém je len 
umelý a záleží na každom, ako sa k nemu 
postaví on sám.

Voľne spracované podľa  
International Caver 8/93
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Speleoalpinizmus 
Česká speleologická spoločnosť vydala 

koncom roku 1993 v rámci svojej edície 
Knihovna ČSS zaujímavú a pre terénne-
ho jaskyniara užitočnú publikáciu s ná-
zvom Speleoalpinismus, I. diel. Ako autor 
je uvedený Radko Matýsek, spolupracova-
li na brožúre ďalší známi českomoravskí 
jaskyniari – Ferdinand Šmikmátor, Peter 
Tásler a Antonín Zelenka.

Obsah publikácie je pojatý veľa širšie, 
než ako by sa mohlo z názvu zdať. Vo svojej 
prvej časti sa totiž venuje otázkam osobnej 
výstroje jaskyniara – oblečeniu, obutiu, 
osvetleniu a ďalším nutným doplnkom. 
Pritom výhody a nevýhody rôznych rieše-
ní jednotlivých časti jaskyniarovho odevu 
diskutujú dostatočne podrobne, takže aj 
menej skúsený a viac osamelý jaskyniar 
nemusí čerpať zo studnice omylov svojich 
kolegov zo skupiny, ale má predostrených 
niekoľko variantov so svojimi plusmi  
a mínusmi.

Druhá časť je venovaná lanu ako naj-
základnejšej a najsvätejšej pomôcke 
speleoalpinistu. Podrobne sa rozobe-
rajú jednotlivé typy lán z hľadiska po-
užitého materiálu a ich správanie pri 
používaní v jaskyniach. Aj keď sa v jas-
kyniach používajú laná predovšetkým 
v statickom režime, niekoľko strán je 
venovaných správaniu sa lana počas 
pádu. Ďalej sa veľká pozornosť venuje 
uzlom, spôsobom viazania, ich vplyvu 
na pevnosť lana a možnostiam použi-
tia. Nováčik však môže byť z toľkých 
uzlov trocha zmätený. 

Publikácia Speleoalpinismus je ur-
čená všetkým záujemcom o jaskyne  

a jednolanovú techniku, teda predovšet-
kým málo skúseným jaskyniarom. Ale aj 
starý harcovník nájde v brožúre užitoč-
né informácie. Z pohľadu slovenského 
jaskyniara prináša predovšetkým v časti 
o výstroji najpodrobnejší doteraz pub-
likovaný prehľad, v časti o uzloch nao-
pak známe výsledky Gusta Stibrányiho. 
V každom prípade odporúčam všetkým 
začínajúcim jaskyniarom, ktorí to s jas-
kyňami myslia vážne, začať po príručke 
pátrať

Krasové sedimenty
Druhá publikácia z edície Knihovna Čes-

kej speleologickej spoločnosti, na ktorú 
by som si vás dovolil upozorniť, je jej 
21. zväzok s názvom Krasové sedimenty. 
Predstavuje zborník vedeckých prác nie-
koľkých význačných českých speleológov 
z oblasti karsológie, stratigrafie, mineraló-
gie a paleogeografie. Ako redaktor zborní-
ka  je uvedený dr. Václav Cílek z Geologic-
kého ústavu Českej akadémie vied, medzi 
autormi však nájdeme známe mená ako V. 
Ložek, P. Bosák, J. Kukla a ďalší.

Zborník uvádza obecný článok V. Lože-
ka „Biostratigrafie, kras a tvorba reliéfu“. 
Príspevok autorov P. Bosáka, V. Cílka, J. 
Bednárovej „Tertiary Morphogeny and 
Karstogenesis of the Bohemian Karst“ 
podáva prehľad vývoja Českého krasu  
v rozhodujúcej pre formovanie reliéfu 
treťohornej perióde.

V článku J. G. Kuklu a V. Ložeka prezen-
tujú autori výsledky prieskumu riečnych 
terás v okolí Tetína, na základe ktorých 
možno usudzovať na charakter treťohor-
nej riečnej siete v stredných Čechách.

Čo vydali iní Eduard Kladiva
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Príspevok V. Cílka „Kras a minerály 
železa“ informuje o priebehu a výsled-
koch skúmania foriem a miest výskytu 
minerálov železa v krasových výplniach 
a v jaskyniach. Rozoberá možné mecha-
nizmy transportu železa krasovými vo-
dami a naznačuje genézu limonitových 
foriem podobných sintrovým. V článku 
„Železitý pískovec z jeskyně Erňa v Slo-
venskom krase“ V. Cílek a J. Bednárová 
informujú o profile sondy pod severným 
komínom a nálezu železitého pieskovca, 
ktorý považujú za produkt feritizácie 
jaskynných uloženín vo vlhkej a teplej 
klíme. Ďalej však v článku prekvapivo 
diskutujú genézu Zádielskej tiesňavy 
ako drveného pásma pozdĺž tektonickej 
línie S-J smeru, fungujúceho spočiatku 
ako ľahko priepustná zóna pre krasové 
vody, neskôr však intenzívnou eróznou 
činnosťou povrchového toku v kombi-
nácii s koróziou vápencovej pseudob-
rekcie na mikropuklinách rozrušeného 
a odprataného. O samotnej jaskyni Erňa 
nadhadzujú domnienku, že nemusí isť 
o pozostatok výverovej jaskyne ale sta-
rú krasovú dutinu bez súvisu s terajšími 
krasovými pochodmi, o čom domáci jas-
kyniari nepochybujú.

V ďalšom, pre slovenských bádateľov 
zaujímavom článku „Biostratigraphic 
Investigation in the Hamorska Cave“ I. 
Horáček a V. Ložek prezentujú výsledky 
„šnekologickej“ analýzy a analýzy fosíl-
nych stavovcov vo vchodových sedimen-
toch v kombinácii s výsledkami arche-
ologického výskumu. To im umožňuje 
dostatočne hodnoverne datovať jednotli-
vé vrstvy a stanoviť klimatické podmienky 
a charakter porastov v jednotlivých časo-
vých obdobiach.

Tieto poznatky sú dôležité pre pochope-
nie vývoja Slovenského krasu v holocéne.

V nasledujúcich článkoch sa najprv P. 
Bosák, potom J. Hromas, V. Cílek a A. 
Langrová venujú ložisku uránových a va-

nádových rúd v krasovej oblasti chrbta 
Tjuja-Mujun v Kirgistane. Uzatvára prvú 
časť zborníka informácia P. Bosáka o kar-
bonátovom krase a krase v kamennej soli 
v juhovychodnom Iráne: „ Karst Phenome-
na in the Bandar-E-Khamir, SE Iran“.

Z krátkych správ sa Slovensku venuje 
pozornosť v poznámke V. Cílka „Epigene-
tické zčervenání vápenců – doklad teplého 
humidního klimatu“, kde sa považujú izo-
lovane nálezy tohto typu vápenca za relikt 
staršej fáze zvetrávania. Zaujímavé sú aj 
Cílkove informácie o mangánových mine-
ráloch a identifikácii brushitu z Královej 
jaskyne u Tišnova (Cílek V., Novák M.).

Vzhľadom k tomu, že väčšina článkov je 
v češtine s anglickým abstraktom či v an-
gličtine s abstraktom českým, je publiká-
cia prístupná aj radovému slovenskému 
jaskyniarovi. Doporučil by som ju však 
tým, ktorí prejavujú o kras a jaskyne hlbší 
záujem. Pre bádateľov v Slovenskom krase 
je priam užitočná. A to i napriek známe-
mu faktu, že pražskí kolegovia majú evi-
dentne problémy so slovenčinou domá-
cich autorov, práce ktorých sa nám zdajú 
minimálne zaujímavé (napr. Jakál, Roda, 
Bystrický a iní.
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Veľa druhov netopierov využíva, najmä 
v zimnom období, úkryty v podzemných 
priestoroch, ako sú medzi iným jaskyne 
a priepasti. Vďaka svojim výnimočným 
orientačným schopnostiam, ktoré umož-
ňujú týmto cicavcom pohybovať sa aj 
úplnej tme využívajúc odrazené zvukové 
vlny registrovane citlivým sluchom a vďa-
ka schopnosti aktívneho letu sa dostanú 
tieto živočíchy bez problémov aj na také 
miesta v podzemných priestoroch, ktoré 
sú často prístupné iba speleológom vy-
bavených špeciálnym výstrojom. Preto 
by bolo žiadúce pri nálezoch zimujúcich, 
odpočívajúcich netopierov venovať tro-
cha pozornosti aj ich druhovej prísluš-
nosti. V našich jaskyniach sa môžeme 
stretnúť s niekoľkými skupinami druhov 
netopierov, ktoré je možné dobre rozlíšiť 
zrakom, bez toho aby sme sa ich dotýkali.

1. Podkováre
Poznáme ich podľa blanitých sedlovi-

tých výrastkov na nose, bizarného tvaru. 
Stretávame sa s nimi v teplejších jasky-
niach, predovšetkým v Slovenskom krase.

Podkovár malý
Je to malý netopier, dĺžka tela dosahu-

je 4 – 4,5 cm. Aby zabránil pri zimnom 
spánku stratám vody z organizmu, za-
baľuje sa do lietacích blán. V strednej 
Európe nastal v poslednom období vý-
razný pokles počtu podkovárov malých, 
ktorý sa prejavuje i u nás. Vzhľadom k 
bezprostrednému ohrozeniu tohto dru-
hu netopiera je nevyhnutne zabezpečiť 
čo najlepšiu ochranu, ktorá síce vyplýva 

zo zákona, ale ľudský faktor je v tomto 
prípade oveľa nevyspytateľnejší, a ľahká 
dosiahnuteľnosť zimujúcich neto pierov 
vždy lákala a lákať bude.

Podkovár veľký
Je to veľký netopier, dĺžka tela dosahuje 

6 – 7 cm, blanité výrastky na nose sú aj pri 
odpočinkovej polohe podkovára veľkého 
dobre viditeľné, nebýva úplne zabalený 
do lietacích blán. Výskytom je viazaný 
predovšetkým na jaskyne Slovenského 
krasu, ale môže sa vyskytnúť aj v jasky-
niach stredného a severného Slovenska.

2. Veľké netopiere (rod Myotis) 
typu netopiera obyčajného

Netopiere z rodu Myotis sa vyznačujú 
pomerne veľkými, tenkými blanitými 
ušnicami, ktoré majú na vnútornej stra-
ne blanitú rovnú záklopku a veľkými te-
lesnými rozmermi: dĺžka tela dosahuje 
6 – 8 cm, dĺžka predlaktia 5 – 5,6 cm. 
Ušnica dosahuje dĺžky 2 až 3 cm. Z tejto 
skupiny sa v našich jasky niach vyskytu-
jú dva podobne druhy: neto pier obyčaj-
ný a netopier východný. Sú oveľa väčšie 
od iných príbuzných druhov. Tieto ne-
topiere často zimujú v priestrannejších 
jaskyniach, kde odpočívajú v nehlbo-
kých štrbinách, častejšie však voľne vi-
sia na stenách či stropoch podzemných 
priestorov.

3. Malé netopiere (rod Myotis) 
typu netopiera fúzatého

Do tejto skupiny patria netopiere s bla-
nitými ušami, menších rozmerov. Spo-

Aké druhy netopierov 
obývajú naše jaskyne?

 Samuel Pačenovský
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ločným znakom všetkých druhov je dlhá 
úzka a špicatá záklopka na vnútornej 
strane ušnice ako aj ich malé telesne roz-
mery; dĺžka tela 3,5 – 5 cm, dĺžka pred-
laktia 3 – 4,5 cm, dĺžka ušnice 1 – 2 cm.

Do tejto skupiny patrí niekoľko navzá-
jom ťažko odlíšiteľných druhov, z kto-
rých v jaskyniach (najmä chladnejších) 
prichádza do úvahy výskyt napr. netopie-
ra fúzatého, netopiera riasnatého, neto-
piera brvitého, netopiera vodného. Často 
sa ukrývajú v rôznych štrbinovitých úkry-
toch.

Netopier veľkouchý
Je dobre odlíšiteľným druhom tejto 

skupi ny. Rozmermi tela sa približuje 
malým druhom rodu Myotis (dĺžka tela 
4,5 – 5 cm), ale bezpečne ho možno od-
líšiť podľa veľkých blanitých ušníc do-
sahujúcich 2,5 cm, teda sú takmer tak 
veľké ako u netopiera obyčajného. Pri zi-
movaní si ich neskladá ako je to typické 
pre ucháče.

4. Uchaňa čierna
Je to pomerne malý netopier, veľmi cha-

rakteristického vzhľadu. Ušnice má po-
merne veľké, otočené dopredu a na čele 
zospodu zrastené. Srsť je tmava až čiernej 
farby. Dĺžka ušnice je zreteľne kratšia ako 
predlaktie a v kľude nie sú ušnice sklo-
pené dozadu. Uchaňa čierna je pomerne 
otužilý druh, v jaskyniach ho nachádza-
me väčšinou neďaleko vchodu. Často 
býva nenápadne zalezený v štrbinách a 
puklinách.

5. Ucháč svetlý a sivý
Tieto netopiere menšej veľkosti spo-

známe bezpečne podľa neobyčajne dl-
hých blanitých ušníc, ktoré pri zimovaní 
skladajú dozadu pod zložené krídla pri-
tiahnuté k telu, takže dopredu trčia len 
blanité záklopky. Dĺžka tela je 4 – 5 cm, 
predlaktie 3,5 – 5 cm. 

6. Večernica severská
Ušnica je pomerne hrubá, mäsitá, srsť 

na chrbte je tmavohnedá. Je to stredne 
veľký netopier, dĺžka tela dosahuje 4,5 – 
6,5 cm, predlaktie 3,5 – 4,5 cm. Večernica 
severská žije na Slovensku najmä v hor-
ských oblastiach a jej zimný výskyt v jas-
kyniach bude taktiež obmedzený hlavne 
na jaskyne v horách. Využíva predovšet-
kým štrbinové úkryty.

Taktiež možno spomenúť letne výskyty 
lietavca sťahovavého, ako pomerne veľmi 
zriedkavého návštevníka jaskýň na nie-
ktorých lokalitách na Slovensku (Drie-
novská jaskyňa, Plavecká jaskyňa atď.).

Záujemcovia o bližšie, podrobnejšie in-
formácie o netopieroch sa môžu viac do-
čítať v tejto literatúre:
Andera M., Horáček I.: Poznávame naše 

savce, Praha 1982.
Horáček I.: Létajíci savci, Praha 1986.

POZNÁMKA JÁNA TENCERA.
Určite každý jaskyniar sa stretol s neto-

piermi počas svojich akcií do podzemia 
a niet pochýb o korektnom správaní sa 
jaskyniara ako takého voči čomukoľvek 
živému v jaskynnom prostredí. Napriek 
tomu uvediem niekoľko zásad, ktoré tre-
ba dodržať pri stretnutí s týmto živočí-
chom:

– nedotýkať sa a nebrať zimujúce ne-
topiere do rúk, lebo také päťminútové 
zobudenie vie zobrať netopierovi energe-
tické zásoby potrebné pre týždňové zimo-
vanie!

– ak používate karbidové osvetlenie pre 
pohyb v jaskyni, je lepšie radšej sa vyhnúť 
miestam, kde netopiere zimujú. Keď už 
je nevyhnutné prechádzať popri netopie-
roch, vhodnejšie je detailný pohľad obe-
tovať a na prípadne určovanie druhov po-
užiť elektrické osvetlenie

– určovanie druhov robiť šetrne, radšej 
sa uspokojme s neurčením druhu, ako by 
sme mali zimujúce netopiere zobudiť
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– počas zimovania netopierov obme-
dziť alebo zastaviť prieskumné práce na 
miestach zimovísk

– počas zimovania zastaviť pripadne 
strelmajstrovské práce na lokalitách, kde 
zimujú netopiere pri náhodnom kontak-

te s netopierom (uhryznutie) či už v jas-
kyni alebo mimo nej odporúčam navští-
viť vášho lekára. Neto piere, tak ako iné 
cicavce, sú prenášače rôznych chorôb a 
nikdy nemôžete vedieť, či práve ten „váš“ 
nie je prenášač niektorej z chorôb. 



53

Začiatkom tohto roka sa Ing. Marcel 
Lalko vič, CSc. dožil významného životné-
ho jubilea, z príležitosti ktorého sa stalo 
zvykom zosumarizovať dosiahnuté pra-
covne výsledky. Menovaný je dobre známy 
v jaskyniarskych a múzejných kruhoch, 
kde sa upriamila jeho doterajšia odborná, 
organizačná a pedagogická činnosť

Narodil sa 27. 1. 1944 v Banskej Štiav-
nici. Stredoškolské a vysokoškolské štú-
dium absolvoval v Košiciach. Štúdium na 
baníckej fakulte Vysokej školy technickej, 
odbor banské meračstvo, ukončil v roku 

1967. Po krátkom pôsobení v iných orga-
nizáciách nastúpil v roku 1970 do Múzea 
slovenského krasu v Liptovskom Mikulá-
ši, v tom čase organizačnej zložky Správy 
slovenských jaskýň. V rokoch 1973 – 1987 
vykonával funkciu vedúceho oddelenia 
dokumentácie. Postgraduálne štúdium 
muzeológie na Filozofickej fakulte Uni-
verzity J. E. Purkyně v Brne v rokoch 1974 
– 1977 ukončil obhajobou záverečnej prá-
ce Analýza krasového múzea a jeho po-
stavenie v sieti múzeí. V roku 1988 sa stal 
riaditeľom Múzea vývoja ochrany príro-
dy, nástupcu bývalého Múzea slovenské-
ho krasu po jeho začlenení do organizač-
nej štruktúry štátnej ochrany prírody. V 
závere roku 1989 sa zapojil do úsilia pri-
navrátiť múzeu jeho pôvodne postavenie 
a podieľal sa na činnostiach, ktoré viedli 
k zriadeniu Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva od 1. 7. 1990 ako 
samostatného právneho subjektu.

V múzeu sa začal zaoberať meračskou 
dokumentáciou jaskýň z pohľadu po-
trieb centrálnej organizácie jaskyniarstva 
na Slovensku (Čachtická jaskyňa a kraso-
vé zjavy v jej okolí, Stanišovská jaskyňa, 
sprístupnené časti Demänovskej ľadovej 
jaskyne Demänovskej jaskyne Slobody, 
Jasovskej jaskyne a Dobšinskej ľadovej 
jasky ne, Demänovskej jaskyne Mieru, 
prerážka do Krásnohorskej jaskyne a iné). 
Bol členom kolektívu, ktorý sa podie-
ľal na tvorbe Bezpečnostného predpisu 
SBÚ č. 3000/1975 pre jaskyne (kapitoly 
14 – meračská dokumentácia). S jeho me-

Pavel Bella

Ing. Marcel Lalkovič, CSc., 50-ročný
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nom sa spája budovanie meračskej zložky 
Správy slovenských jaskýň v rokoch 1975-
1980, ktorá následne existovala i v Ústre-
dí štátnej ochrany prírody.

V rokoch 1977 – 1983 zastával funkciu 
hlavného merača organizácie. Podstatná 
časť ním spracovaného značkového kľúča 
používaného v jaskynnej meračskej praxi 
našla svoj výraz aj vo Výnose Ministerstva 
hospodárstva SR z 20. 7. 1993 č. 1/1993 
o bansko-meračskej dokumentácii pri ba-
níckej činnosti a niektorých činnostiach 
vykonávaných banským spôsobom.

Práca v múzeu jubilanta upriamila  
i na problematiku dokumentácie kra-
sových javov. Spracoval Jednotný sys-
tém dokumentácie Múzea slovenského 
krasu, ktorý sa zaviedol do praxe v roku 
1976. V roku 1983 sa zásluhou jubilan-
ta aplikoval aj na celu dokumentačnú 
oblasť statnej ochrany prírody na Slo-
vensku.

Svoju ďalšiu odbornú činnosť rozšíril 
na výskum priestorových zmien ľado-
vých útvarov v Dobšinskej ľadovej jaskyni  
a históriu jaskyniarstva na Slovensku 
(prvé zmienky o jaskyniach, história me-
rania a mapovania jaskýň, prvé sprístup-
nené jaskyne, Karpatský spolok a iné). 
Obhájením kandidátskej dizertačnej prá-
ce Efektívne spôsoby zameriavania a zo-
brazovania jaskynných priestorov ukončil 
v roku 1990 externú vedeckú ašpirantúru 
na baníckej fakulte Vysokej školy technic-
kej v Košiciach.

V rokoch 1973 – 1976 vykonával funk-
ciu tajomníka Slovenskej speleologickej 
spoločnosti, členom predsedníctva vo 
funkcii pokladníka bol až do roku 1991.

V rokoch 1976 – 1991 zastával funkciu 
predsedu Komisie pre speleologickú do-
kumentáciu. V tomto období sa riešili 
a do speleologickej praxe na Slovensku 
uviedli Zásady pre tvorbu názvov a ná-
zvoslovia jaskýň, Zásady pre prihlasova-
nie objavu jaskyne, Identifikačná karta  
a iné. Patril medzi hlavných organizáto-

rov dvoch odborných konferencii zame-
raných na dokumentáciu krasu a jaskýň 
v rokoch 1979 a 1983. Problematiku me-
račskej a speleo logickej dokumentácie 
prednášal na viacerých ročníkoch Speleo-
logickej školy SSS.

V roku 1973 ako súčasť programu  
6. kongresu Medzinárodnej speleologic-
kej únie (UIS) konaného v bývalej ČSSR 
zabezpečoval z pohľadu  Múzea sloven-
ského krasu priebeh pokongresových ex-
kurzií. V rámci UIS bol členom Komisie 
pre bibliografiu(1973 – 1982), Komisie 
pre topografiu a kartografiu (1980 – 1982)  
a predsedom Komisie pre krasové mera-
nie a mapovanie (1986 – 1989).

Jubilant bol ďalej členom Názvoslovnej 
komisie Speleologického poradného zbo-
ru Ministerstva kultúry SR (1976 – 1980), 
členom odbornej komisie pre dokumen-
táciu a VTI ÚŠOP (1984 – 1987), predse-
dom Komisie pre štandardizáciu názvov 
chránených častí prírody a jaskýň Minis-
terstva kultúry SR (1986 – 1989).

V rokoch 1991 – 1993 externe predná-
šal na Katedre muzeológie Filozofickej 
fakulty Masarykovy univerzity v Brne. 
Angažovanosť jubilanta v múzejníctve 
dokladá i členstvo vo Výkonnom výbore 
Zväzu múzeí na Slovensku od roku 1991. 
V roku 1992 sa stal jeho tajomníkom a po 
4. valnom zhromaždení v decembri 1993 
predsedom. V rokoch 1990 – 1992 pôso-
bil aj vo výbore Československej muzeolo-
gickej spoločnosti.

Počas doterajšieho pôsobenia v mú-
zeu veľa práce odviedol taktiež v rám-
ci budovania expozícií, stálych vystav  
a príležitostných vystav: Múzeum slo-
venského krasu počas svojej 50-ročnej 
existencie (1980), Krasové múzeá v za-
hraničí (1983), Chránená príroda Sloven-
ska (1983), Speleologické mapovanie na 
Slovensku (1983), Sintrové formy jaskýň 
(1983, spoluautor), Jaskyne v Maďarsku 
a ich ochrana (1985), Dobšinská ľado-
vá jaskyňa 1870 – 1990 (1990), Jaskyne 
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na Slovensku (1993, spoluautor) a iné. 
Patrí medzi zakladateľov súťažnej výstavy  
s medzinárodnou účasťou Speleofotogra-
fia poriadanej od roku 1982. V roku 1986 
vypracoval Rámcovú metodiku budova-
nia špecializovaných expozícií ochrany 
prírody veľkoplošných chránených úze-
mí, na základe ktorej sa zásluhou jubi-
lanta vybudovala v roku 1987 expozícia 
SPR Sitno.

Jubilant publikoval do 50 štúdií a od-
borných sprav a mnoho popularizačných 
príspevkov. Inspiruje ho i poetická tvorba 
s tematikou jaskyniarstva. V súčasnosti 
je členom redakčných rad zborníkov Slo-
venský kras a Ochrana prírody, bulletinu 
Sinter a periodika Múzeum. Inicioval 
vydávanie Jaskyniarika počas Jaskyniar-
skeho týždňa v Jergaloch v roku 1976  

a bulletinu Sinter v roku 1989. Bol čle-
nom redakčných rád periodík Spravodaj-
ca OBIS VTEI UŠOP, Chránené územia 
Slovenska a Poznaj a chráň.

Za doterajšiu aktívnu činnosť dostal 
niekoľko ocenení: z pohľadu jaskyniar-
stva čestné uznanie Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti v roku 1979, plaketu 
Správy slovenských jaskýň pri príležitos-
ti 50. výročia vzniku Múzea slovenského 
krasu v roku 1980 a striebornú plaketu 
Slovenskej speleo logickej spoločnosti  
v roku 1988.

Jubilantovi želáme veľa zdravia, osob-
nej pohody a tvorivých síl do realizácie 
jeho ďalších životných zámerov. Boha-
tú doterajšiu činnosť svojou pracovnou 
zanietenosťou určíte ešte významne 
rozšíri.



Oznámenie
Oľga Turócziová
František Miháľ

dovoľujú si vám oznámiť, že dňa 15. januára 1994
uzavreli manželstvo na Mestskom úrade v Poprade

V mene všetkých členov Slovenskej speleologickej spoločnosti, jaskyniarov 
slovenskýchaj iných, úprimne blahoželáme novomanželom a prajeme im veľa 

slnečných chvíľ v ich spoločnom živote, osobnom i jaskyniarskom. 
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The most important contribution in 
the first issue of this year‘s bulletin is the 
report of the SSS Chairman, Ján Tulis, on 
Society activities, based on reports from 
the regional groups and clubs.

We are happy that most of the groups 
after their respite, have resumed enthu-
siastic activities. More than 2,980 meters 
of new corridors were explored; the num-
ber of mapped caves, and also the num-
ber of publications about them, increa-
sed. Trips abroad, for example, to Velebit 
in Croatia, to the island of Crete, and to 
Iceland, were successful.

Also of importance in this issue are the 
new list of regional speleological groups 
and clubs and the text of the agreement 
signed between the Society and the Mi-
nister of the Environment. The secre tary 
of the Society informs us about the upco-
ming mapping course.

As a result of the exploration of the 
Zlomiská Cave in Jánska Valley by the 
Interesting places were found in the pre-
viously known cave. In separate contri-

butions, St. Pavlarčík gives information 
on the findings of gypsum in Alabastro-
vá Cave in Belianske Tatry mountains, 
and Peter Holúbek writes about some 
smaller caves in the Šípska Fatra part 
of the Veľká Fatra mountains. Š. Labu-
da discusses the pre viously discovered 
caves in the south part of the Jasovská 
plain.

News about foreign trips is also inclu-
ded, for instance, the more detailed infor-
mation about the research in the moun-
tains of Velebit by B. Šmída, et al., reports 
on the 720 meter descent into the Sniež-
na Cave in Poland, and other inte resting 
points about the visit to the Vaucluse 
Spring by V. Hochmuth.

Edo Kladiva writes about two new 
Czech Speleological Society publica tions, 
and, finally, in the anniversaries column 
we celebrate the life anniversary of Ing. 
Marcel Lalkovič, CSc., the director of the 
Slovak Museum for the Preserva tion of 
Nature and Caves.

Editor

SuMMARY



57


