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Vážení priatelia jaskyniari !

po dlhšej odmlke sa Vám dostáva do rúk
nové èíslo Spravodaja SSS. Je to èíslo, ktoré
sa rodilo a vznikalo v úplné nových pod-
mienkach.

SSS po roku 1969 prešla intenzívnym
vývojom. Obnovila sa organizácia dobro-
vo¾ných jaskyniarov z celého Slovenska.
Èinnos� SSS    bola  štedro finanène i ma-
teriálne podporovaná èí už SSJ, MSK alebo
ÚŠOP-om, ktoré finanèné prostriedky zí-
skavali od slovenského ministerstva kultú-
ry. Mnohé OS z vlastnej iniciatívy dokázali
získa� ïalšie finanèné prostriedky od pod-
nikových, odborových a iných orgánov. Úlo-
hou orgánov, èi už OS alebo SSS, bolo už
iba tieto prostriedky èo najracionálnejšie
rozdeli� a využi�. Predsedníctvo SSS so
sekretariátom pride¾ovali finanèné pros-
triedky, v sklade bolo primerané množ-
stvo nevyhnutného výstroja a výzbroja.
Postupne sme si mnohí zvykli, že sa o nás
niekto staral. odvykli sme dokáza� postara�
sa sami o seba. Všetko nám dali alebo
pridelili. A tak si jaskyniari na Slovensku žili
ako vo vatièke.

Takýto stav trval prakticky až do roku
1992 odkedy už v zmysle príslušnej vy-
hlášky SMOPaJ nemôže z finanèných
prostriedkov získaných od MK SR dotova�
èinnos� SSS. Tak sa SSS zaèiatkom roku
1992 ocitla pred ve¾mi vážnym problémom
- zostala bez zaruèených finanèných do-
tácii. Súèasná vnútropolitická situácia za-
siahla aj SSS v plnom rozsahu. SSS sa
dostala do ve¾mi vážnej situácie.

Výbor SSS sa okamžite touto otázkou
zaèal zaobera�. Svoje predstavy predložil aj
poslednému predsedníctvu, ktoré s týmito
návrhmi aj súhlasilo a prijalo zásadu pri-
orít, ktoré môžu by� z financií SSS uhra-
dené.

Ako z tejto situácie? Výbor podniká kro-
ky na zaistenie finanèných prostriedkov. V
súèasnosti máme prís¾uby, ale ešte nám na
úète nepribudla ani koruna. Nemyslime si
však, že získame dostatok financií. Musíme
predovšetkým zachova� sekretariát, èaso-
pis Spravodajca a organizovanie centrál-
nych akcií. To sú hlavné priority schválené
predsedníctvom SSS.

Získa� financie nie je jednoduché. Preto
musia jednotlivé OS sa predovšetkým do-
káza� postara� sami o seba. Musia sa obrá-

ti� na miestne, obvodné, regionálne inštitú-
cie, podnikate¾ské kruhy a pod. o finanènú
podporu. Je tu aj hospodárska èinnos�. To
sú možnosti, kde a ako získa� financie.
Mnohé OS už v minulosti takto postupovali
a pre ne to nie je problém ani teraz. To si
však musia uvedomi� všetky OS a vyvinú�
maximálne úsilie o samostatnos� v zais�o-
vaní finanèných prostriedkov.

Výbor sa nechce riadi� zásadou, že pre-
žije len to, èo je silné a slabé zanikne. Výbor
predovšetkým musí koordinova� èinnos�
jednotlivých OS, organizova� centrálne ak-
cie, poskytova� OS príslušné informácie,
rady a pod.

Teraz sa práve ukáže, aká je SSS ži-
votaschopná, ako sú životaschopné OS. Ale
sila skupiny predsa nezávisí len od finan-
èných prostriedkov. Sila OS to je schopnos�
sa s týmto problémom èo najlepšie vyspo-
riada�. Možno aj nieèo odpadne. Ale kto to
myslí s jaskyniarstvom vážne, ten sa nedá
odradi� a ten aj nájde riešenie v každej
situácii.

SSS za obdobie svojej èinnosti neraz
dokázala, že sa vie vysporiada� a nájs� rie-
šenie aj tých najzložitejších problémov. Ve-
rím, že sa tak stane aj teraz.

Na záver ešte nieko¾ko slov k nášmu
èasopisu. Tento èasopis je náš. A každý ho
bude cíti� svojim tak, ako v òom nájde to,
èo ho zaujíma. Tento èasopis nikto za nás
neurobí. Jedine my, jaskyniari vieme, èo
potrebujeme, vieme èo by mal obsahova�.
Predovšetkým tento èasopis musí odráža�
život SSS a SSS to ste Vy, radoví èlenovia.
Teda Vy musíte do neho písa�. Vy musíte
prináša� nové  informácie o úspešných, ale
i menej vydarených akciách, o vašich prob-
lémoch, výsledkoch, predstavách, po-
žiadavkách. Len vtedy bude záujem o náš
èasopis, ak si ho dokážeme sami urobi�.

Vážení priatelia, jaskyniari !
Situácia je vážna, ale nie beznádejná.

Som presvedèený, že v SSS je dos� schop-
ných èlenov, ktorí nás dokážu vyvies� zo
súèasnej zložitej situácie.

Ján TULIS 
predseda SSS
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Úvod.

Èinnos� výboru SSS, ale aj celej SSS
ovplyvnili, okrem iných, aj tieto faktory:

1. Na 11. VZ boli s výnimkou jedného
èlena zvolení do výboru SSS noví ¾udia,
neskúsení riadi� èinnos� takej organizácie
ako je SSS.

2. Schválenie nových stanov na 11. VZ,
pod¾a ktorých sa zmenili v zásade orgány
spoloènosti, ich postavenie a pôsobnos�.

3. Ostatné významné zmeny stanov
(zrušenie pracovných rajónov a pod.).

4. Zrušenie funkcie plateného tajom-
níka.

5. Rozpad sekretariátu SSS.
6. Odstúpenie z funkcii predsedov od-

borných komisií.
7. Rezignácia výkonného redaktora Jas-

kyniara na svoju funkciu a niektorých
èlenov redakènej rady.

8. Postavenie SSS voèi SMOPaJ.
9. Vz�ahy medzi èlenmi výboru.
10.Funkèné postavenie èlenov výboru

na pracoviskách.

Èinnos�' výboru.

V dôsledku vyššie uvedených skutoè-
ností vybor bol postavený pred nie jed-
noduchý problém ako riadi� SSS, aby sa
nielen jej práca nezastavila, ale aby mohli
OS pracova� bez väèších problémov.

Funkèné obdobie výboru netrvá ešte
ani rok, avšak bolo to obdobie ve¾mi
nároèné na riadenie èinnosti SSS. Výboru
chýbajú skúsenosti, rozh¾ad v dianí
spoloènosti. U-kázalo sa, že bez výkonného
sekretariátu je výbor �ažkopádny.

Výbor od 11. VZ zasadal pä�krát a
zvolal jedno predsedníctvo. Zo sedemèlen-
ného vý-boru sa 4 èlenovia zúèastnili
všetkých jednaní, traja èlenovia na 60%.

Po rozdelení funkcii nový výbor sa za-
oberal úlohami, ktoré vyplynuli z uznese-

nia 11. VZ. V prvom rade riešil otázku se-
kretariátu, ktorý nie je v optimálnom stave,
ale iba v takom, aby sa zais�ovala bez-
prostredná èinnos� SSS. Dohodnuté boli
právomoci sekretariátu, menovaná nová re-
dakèná rada Jaskyniara. Zaslane boli na
registráciu nové stanovy SSS.

Na ïalších zasadnutiach Vybor orga-
nizaène zais�oval centrálne akcie SSS
(lezecké dni, speleologickú školu, jasky-
niarsky týždeò a speleomíting). Prejedna-
ný bol návrh práva priority, zmluvy medzi
SSS a SSJ a SMOPaJ, zostavená bola ko-
misia pre strategické plánovanie v SSS (J.
Tulis, Zd. Hochmuth, E. Kladiva, B. Šmída),
ustanovený bol Ing. O. Bolaèek za vedúceho
trhacích prác a pod.

Výbor príliš ve¾a èasu venoval adminis-
tratívno-organizaèným otázkam. V mno-
hom suploval sekretariát a výbory OS.
Tento stav sa musí zmeni�. Výbory OS
musia prejavi� vo svojej práci viac
samostatnosti. Viac rozhodovacej právo-
moci musí ma sekretariát. Treba odbre-
meni� sekretariát od nákupných starostí.
Centrálne zaobstaráva� opravdu len urèitý
materiál. V maximálnej miere by si výstroj
a výzbroj mali pod¾a dopredu dohodnutého
rozpoètu zaobstaráva� OS. Tým by odpadli
skladové priestory aj práca v skladoch.

Na 15. júna 1991 vybor zvolal predsed-
níctvo SSS, ktoré schválilo rozpoèet SSS
na rok 1991, vypoèulo si správu o èinnosti
výboru od 11. VZ, správu o príprave cen-
trálnych akcií SSS a pod.

Stav èlenskej základne,

K 1.1.1992 registruje SSS 39 OS. Ïalšie
dve skupiny požiadali o registráciu.

V r. 1991 bolo evidovaných 800 èlenov
SSS, z ktorých 663 zaplatilo èlenské prí-
spevky. 

Na zasadnutí predsedníctva 15.VI. 1991
dostali vedúci OS za úlohu upresni� stav

Ján TULIS
predseda SSS

SPRÁVA O ÈINNOSTI SSS ZA ROK 1991
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èlenskej základne vo svojich skupinách.
Do polovice februára 1992 si túto povin-
nos� splnilo 24 OS. Takže skutoèný stav
èlenskej základne SSS nikto nepozná.

OS Zlate Moravce si zmenila názov na
Tríbeè, OS Dolný Kubín na Orava. OS
Liptovský Mikuláš sa rozdelila na OS Lip-
tovský Mikuláš a OS Nicolaus.

Èinnos� oblastných skupín
OS Banská Bystrica
Jaskyniari z OS B. Bystrica pracovali v

krase Ve¾kej Fatry a Slovenského Rudohoria
(Tajovský, Harmanecký, Lehotský a Ponic-
ký kras).

Sondovacie prace robili v jaskyni Vápe-
nica (kde sa dostali do håbky 21m), Rie-
èanskej, Kanálovej a v Ponickej jaskyni. Vo
viacerých jaskyniach (Peklo, Harmanecká,
Bartoška, V prepadlisku, Horòa a Pískavý
Jano bol urobený speleologicky prieskum.

V jaskyni Dedkove diery (Starohorské
vrchy, Tajovský kras) po 21 mesiacoch prá-
ce prenikli do asi 30 m hlbokej Polnoènej
priepasti, ktorou sa dostali do dómu Domi-
nika Èunderlika.

Povrchový speleologický prieskum èle-
novia OS vykonali v Racvalovej doline (za-
registrovaný 1 portál a výmrazová jaskyòa
Rl) a v doline Malé Cenovo (objavené dve
jaskyne: Jazveèia - 3 m dlhá a Kanálová -

10 m dlhá).

OS Bratislava
Èlenovia tejto OS pracovali v

Borinskom krase Malých Karpát.
Prieskumne a sondovacie prace

vykonávali v jaskyni Silnického,
Sedmièke, Ve¾ké prepadlé J-1, Vlèie jamy,
Sovia a Vetrák. V jaskyni Sedmièka praco-
vali na spojení s jaskyòou Silnického.
Objavených a zameraných tu bolo vyše 80
m chodieb.

Na štátnu trigonometrickú sie� boli
pripojené tieto jaskyne: Sovia, J3, Úkry-
tová, Gitara Sv. prijímania.

Najväèší úspech dosiahli jaskyniari v
Majkových ponoroch. Po prekopaní vstup-
ných zavalených èasti prenikli do jaskyn-
ných priestorov, v ktorých pracoval v r.
1958 J. Majko. V jaskyni dosiahli håbku
76,7 m pri dåžke chodieb okolo 230 m. Vo
vstupe do jaskyne osadili betónové skruže.

Zúèastnili sa pracovných akcii v
Èachtickej jaskyni, v Javorinke a na iných
lokalitách Západných Tatier. Pokus o
zdolanie Snežnej priepasti sa im nevydaril.

O výsledkoch svojej prace informovali v
dvoch príspevkoch na Speleófore a
Speleomítingu.

Koncom júna organizovali a pripravili
lezecké dni.

OS Brezno
V jaskyni Màtvych netopierov (Kozie

chrbty - Nízke Tatry) sledovali mikrokli-
matické pomery, upravovali prístupové
chodníky a sondovali v Bielej chodbe.

OS Èachtice
Svoju èinnos� sústredili na kras Bielych

Karpát a Považského Inovca, predovšetkým
na jaskyòu Landrovec, kde sondovali v Sta-
rej chodbe so silným prievanom. Výkopové
práce robili aj v sonde za Drieènym vàškom,
v Obèasnej vyvieraèke (Èachtice) a v Be-
ckovskej jaskyni. V Bodovskom ponore do-
siahli håbku 5 m.

OS Èervené vrchy
Èlenovia skupiny pracovali v krasových

územiach Západných Tatier na týchto
lokalitách:

V Zadnom úplaze rozširovali úzke chod-
by, preskúmané chodby zamerali.

Sondovacími prácami pokraèovali v No-
vej Kresanici, kde tiež domerali známe prie-
story.

V Salatínskej sonde postúpili do håbky
6 m.

Sondovacími prácami pokraèovali aj v
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priepasti Pod Malolaèniakom, kde dosiahli
håbku 12 m.

OS Demänovská dolina
Èlenovia OS pracovali v krase Demä-

novskej doliny v Pustej, Štefanovej a Tva-
rohovej jaskyni. Prekopávali zanesené
chodby, zis�ovali prievany.

Intenzívna a systematická práca prinie-
sla aj svoje výsledky. V Štefanovej jaskyni
objavili okolo 700 m nových priestorov s
bohatou sintrovoú výzdobou. Objavili Tva-
rohovú jaskyòu, dlhú 55 m.

V jaskyni Mieru zameriavali horné pos-
chodia, zabezpeèovali speleologické akcie v
Demänovských jaskyniach.

Zúèastnili sa výprav do našich (Morav-
ský kras) a zahranièných krasových území
(Monte Canin). Na taliansko - slovinskom
pohranièí objavili dve priepasti hlboké 190
a 160 m.

OS Dolné Orešany
Doplòovali propagaènú tabulu infor-

maèným a jaskyniarskym materiálom.

OS Dubnica
Jaskyniari tejto OS pracovali v Strá-

žovských vrchoch (Mojtínsky kras, kras
Langáèa a Ilavskej rovne, Vápèa, Ve¾kej
Tuchyne a Manínsky kras) a v Bielych Kar-
patoch (Vršatecký kras).

Èinnos� èlenov skupiny bola zameraná
predovšetkým na lokality Mojtínskeho kra-
su.

V Mojtínskej priepastnej jaskyni a v jas-
kyni Na rúbani pokraèovali v rozširovaní
úzkych chodieb, dokumentácii a fotodo-
kumentácii.

Sondovacie prace vykonávali v jaskyni v
Medzivší, Komoriciach a v priepasti medzi
Keèkami, kde dosiahli håbku 26 m a v
Strážovskej jaskyni.

V krase Ve¾kého Manína boli zadoku-
mentované tieto jaskyne: Pod vyhliadkou,
Pod previsom, Partizánska, Komora, Plaziv-
ka, Dvojitá diera, Studòa, Za skalou, V
stene, Neznámeho, Pod èernokòažníkom.
Preskúmané boli tri malé jaskynky.

V Malom Manine boli lokalizované a za-
dokumentované tieto jaskyne: Južná IV,
Horná, Brloh, Branicka, Hrdlo a Pec.

Zadokumentovaná bola aj Veterná diera
1 a 2, jaskyòa V Kavèiari, Lajošova diera,
priepas� V Hlbokom, jaskyòa V Pekle a
jaskyòa v Žiari.

V Žiari bol zaevidovaný mohutný výver
podzemných vôd a objavených 10 závrtov. 

OS Humenné
Speleologicky prieskum vykonávali v

Humenských vrchoch a v bradlovom
pásme.

Pri povrchovom prieskume v Humen-
ských vrchoch objavili Priechodnú
jaskyòu (12 m) a dve jaskyne K2, K3 dlhé
okolo 10 m.

V bradlovom pásme preskúmali puk-
linovitú jaskyòu (10 m) a nieko¾ko drob-
ných dier.

OS Chtelnica
Jaskyniari pracovali v krase Malých

Karpát a Považského Inovca.
V Èachtickej jaskyni objavili 60 - 70 m

nových priestorov.
Sondovacími prácami v Terasovej

jaskyni dosiahli jej dåžku 21 m, håbku 3,5
m. Sondovaním pokraèovali aj v Maèacej jas-
kyni.

V Dobrovodskom krase zamerali jasky-
òu D46 dlhú 75 m a hlbokú 30,4 m.

Povrchový prieskum vykonávali v okolí
Seliec (Považský Inovec), ale predovšetkým
v Moravianskom krase v masíve Grnica,
Jeleních jám a Bieleho vrchu. Pozorné a
intenzívne štúdium prievanov a vytrvalé
sondovanie priviedlo k objavu Modrovskej
jaskyne. Do konca roku 1991 v jaskyni bolo
zameraných 498 m pri celkovej dåžke
jaskyne 520 m. Na Grnici håbili sondu aj v
závrte G5, kde zatia¾ dosiahli håbku 7 m.

OS J. Majku
Jaskyniari tejto OS vykonávali sondo-

vacie prace v Líšèích dierach (Slovenský
kras. Horný vrch).

OS Košice - Jasov
Èlenovia skupiny pracovali na Jasov-

skej planine (Slovensky kras).
Èinnos� bola zameraná na získavanie

údajov o jaskyniach pre identifikaèné karty
(zakres¾ovanie vchodov do mapy, fotodo-
kumentácia).

V Zádielskej doline bolo takto zaevido-
vaných 27 jaskýò, v Hájskej doline 15 jas-
kýò.

V Moldavskej jaskyni bol zameraný
polygón o dåžke 880 m. Mapovanie prace po-
kraèovali aj vo Vianoènej jaskyni.

Zameraná bola tiež Ježkova jaskyòa
(PP-91) a PP-94.

OS Liptovská Teplièka 
Jaskyniari pracovali v krasovom území

v okolí Liptovskej Teplièky.
Svoju èinnos� zamerali predovšetkým
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na lokalitu Zatraèano na jaskyòu v Hudá-
kovom ponore. Sondovacími prácami
postúpili o 7 m. Jaskyòa je hlboká 32 m a
dåžka hlavnej chodby je 63,5 m. Urobili
rekonštrukciu vchodu jaskyne.

Na lokalite Šingliarka vyhåbili prieskum-
nú sondu do 2m håbky.

OS Liptovský Mikuláš + Nicolaus
Èlenovia skupiny sa zamerali na kras

Nízkych Tatier - Demänovské vrchy na celý
rad lokalít.

Prieskumne a sondovacie prace robili v
týchto jaskyniach: Malužinskej, Priepas�o-
vej, Rúre, Prepadlách, Stanišovskej, Va-
žeckej, Medvedej, Breze, V Sokole,
Škopovej, Bielej, Jazveèej, Pod vývratom,
Jazveèom hrade, Hlbokom, Zlomísk.
Niektoré jaskyne boli zamerané, z niektorých
vyhotovená fotodokumentácia.

Najväèší úspech docielili jaskyniari v
Medvedej jaskyni, kde objavili a zamerali
nové podzemné priestory, sondovali a sle-
dovali mikroklímu.

Navštívili niektoré krasové územia v Ra-
kúsku, Francúzsku a Švajèiarsku.

OS Liptovsky Trnovec
V Boroškovej jaskyni vykopali 1 m hl-

bokú sondu. Dvaja èlenovia skupiny sa
zúèastnili akcii JZS.

OS Martin
Svoju èinnos� zamerali predovšetkým

na Beliansky kras Ve¾kej Fatry.
Sondovacie a prieskumné práce vyko-

návali v Suchej jaskyni  è. 1 a 3.
V Suchej doline vystrojili trenažér. Pri

povrchovom prieskume navštívili Veternú
jaskyòu.

V Žltej doline (Mala Fatra) zamerali tri
jaskyne. Sondovacie prace v Žltej jaskyni
1, 2 a 3 nepriniesli úspech.

Navštívili Moravský kras (Amatérsku
jaskyòu a Javoøíèske jaskyne) a Zbraslav-
skú aragonitovú jaskyòu.

OS Muráò
Pracovali v krase Muránskej planiny a

Švermovského hrdla (Spišsko-gemerský
kras).

Vykonávali prieskum a sondovanie v
jaskyni Homo¾a, Pod vežou, Bobaèka, Dr.
Haninca a Zlatnica. V priepasti Pavelkovo
dosiahli håbku 22-25 m. Na dne sú dva
smery, z ktorých jeden je nádejný na po-
kraèovanie. Priepasti Pavelkovo II. a III. boli
zamerané. Pri povrchovom prieskume skal-
ného masívu Maretkina našli 5 menších

dier.
Pri èistení studne na Muránskom hrade

dosiahli håbku 24,2 m.

OS Orava
Vykonali jednu akciu na lokalite

Osobitá - Okolík, kde prenikli za koncový
sifón a objavili miestnos� 20x5x20 m s
predpokladom ïalšieho postupu.

OS Pieš�any
V roku 1991 nevykonávali žiadnu spe-

leologickú èinnos�

OS Plavecké Podhradie
Pracovali v Plaveckom a Kuchynskom

krase Malých Karpát.
Pri rekognoskácii územia zistili tieto jas-

kyne: Vývrat 1 (5,5 m), Vysoká 1, Vysoká 2
(5m), Vysoká 3   (4 m), Vysoká 4, Vysoká 5
(3 m), Vysoká 6 (30 m), Vysoká 7 (2 m).

Zadokumentovali jaskyne: Galbove die-
ry 1 (25 m). Galbove diery 2 (4 m), B-I (3,5
m), B-II (7,5 m), Muflónia (8 m), Puklinová
(5 m), Pod posedom (2,5 m), Nad Medveïou
(4 m).

Sondovali v ponore Suchej doliny, v jas-
kyni Haviareò a v závrte v Kržli.

Zúèastnili sa pracovných akcii v Zad-
nom úplaze v Západných Tatrách a v Maj-
kových ponoroch.

OS Rimavská Sobota 
Jediným  pôsobiskom  skupiny bol

Drienèanský kras.
V jaskyni Nad Kadlubom sledovali prie-

vany, sondovali a robili prieskum. Po zní-
žení hladiny vody v sifóne sa im podarilo
preniknú� do nových priestorov. Objavili a
zamerali 707 m podzemných priestorov. V
jaskyni robili aj geologické pozorovania a
fotodokumentáciu.

V jaskynnom systéme Podbanište - Kad-
lub priaznivý stav vody umožnil objav asi
80 m nových priestorov, ale prepojenie jas-
kýò sa nepodarilo.

OS Ružomberok
Jaskyniari tejto skupiny pracovali v

Choèských vrchoch. Ich èinnos� bola zam-
eraná na sondovacie prace v jaskyni Pod
Hradiskom.

Pri povrchovom prieskume v kame-
òolome v Mníchu zistili celkom 5 otvorov.

Pracovali aj v sonde II. v krase Mnícha.

OS Spišská Belá
Záujmovým územím bol kras Vysokých

a Belianskych Tatier.
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V Belianskej jaskyni študovali tektonic-
ké prvky a zaistili koncert reprodukovanej
hudby pri 110. výroèí objavenia jaskyne.

Najviac práce vykonali v jaskyni Javo-
rinka. Zameraných bolo okolo 900 m pries-
torov. Vchod jaskyne bol zameraný
teodolitom. Výšky premerali barometricky
a zistený bol najväèší výškový rozdiel 180 -
190 m. Pri prieskume v podzemí bola náj-
dená puklina ústiaca na povrch. V tejto
súvislosti bola na povrchu vykopaná son-
da.

Prieskum bol vykonaný vo viacerých
jaskyniach (Mokrá diera, Veterná, Nad Ú-
plazom, V lome, Jendova diera, ¼adová piv-
nica).

V Alabastrovej jaskyni bol urobený mi-
neralogický výskum sadrovca a iných mine-
rálov, v jaskyni Za smrekom geochemicky
výskum.

Zameraná bola jaskyòa Kamenné oèi
a jaskyòa V kameòolome c. 2.

OS Spišská Nová Ves
Èinnos� jaskyniarov bola zameraná

hlavne na územie Slovenského raja.
Bol to predovšetkým jaskynný systém

Stratenskej jaskyne. Už dlhšiu dobu je tu
hlavným cie¾om prepojenie jaskyne Psie
diery so Stratenskou jaskyòou. Nepodarilo
sa to ani v uplynulom roku. Avšak výsled-
kom týchto snažení bol objav a zameranie
300 m nových priestorov, vrátané 70 m
hlbokej Pekelnej priepasti v jaskyni Psie
diery, èím táto jaskyòa dosiahla dåžku
2 100 m.

Pri speleologickom prieskume v južnej
èasti Slovenského raja bolo objavených
vyše 20 malých jaskýò (s dåžkou prevažné 3
-8 m).

V Medvedej jaskyni boli zabetónované
nové dvere.

V Kozích chrbtoch boli objavené a za-
merané 4 jaskyne a jedna priepas�.

Èlenka OS O. Turócziová bola hlavným
organizátorom Speleomítingu vo Svite, kto-
rého sa z OS zúèastnilo 9 èlenov. Na tejto
akcii boli prezentované výsledky priesku-
mu v Psích dierach, inštalovaná výstava
kresieb a malieb s jaskyniarskou tematikou
od F. Mihá¾a, èlena OS.

Èlenovia OS odpracovali za uplynulý rok
na jaskyniarskych akciách 206 dni.

OS Terchová
Ich pracovným územím bola Malá Fatra.

V sonde Nádeje pokraèovali v håbení.
Rozšírením úžiny v Medvedej jaskyni

objavili 7 m nových priestorov s prievanom
a vidite¾ným pokraèovaním.

OS Tisovec
Pracovali v krase Muránskej planiny na

týchto lokalitách:
Jaskyòa Michòová - oprava poklopu a

rebríkov.
Jaskyòa Kostolík a Èertova - faunistický

výskum.
Fuèiaca jaskyòa a Rysie hniezdo - úpra-

va chodníkov a exkurzných tras.
Hlavná èinnos� èlenov OS bola zam-

era-ná na organizáciu celoslovenského
jaskyniarskeho    týždòa  JT 91,   ktorý je
zhodnotený na inom mieste tejto správy.

OS Trenèín
V krase Strážovských vrchov robili po-

vrchový prieskum doliny Kubrice s doku-
mentáciou vyvieraèky a obèasného ponoru.
Neïaleko výveru zaèali håbi� sondu.

V krase Bielych Karpát v jaskyni Nad
cestou sa sondovacími prácami pokúšali
dosta� do nových priestorov. Povrchový
prieskum v okolí jaskyne nepriniesol oèa-
kávané výsledky. Výkopovými prácami po-
kraèovali aj v jaskyni Deravá skala.

OS Tribeè
Èlenovia skupiny pracovali v krasových

územiach Tribeèa.
Najväèšiu pozornos� venovali Jazvinskej

jaskyni, jaskyni Píla a Pílanska ¾adnica. V
uvedených jaskyniach robili prieskum a
sondovanie.

Pri povrchovom prieskume urobili ob-
hliadku jaskyne: Oblúk, Jazveèí hrad a Sli-
maèí dom. Sondovali aj v závrte Praženica,
v Sovej doline, Dymovej jaskyni a v jaskyni
Èertovo rebro.

OS Uhrovec
Pracovali v jaskyni Vlèia diera a v Mel-

kovej. Navštívili Prievanovú a Mramorovú
jaskyòu a posúdili ich nádejnos� pre ïalší
prieskum. Do Vlèej diery a po povrchu zor-
ganizovali dve exkurzie pre 20 žiakov a pre
pracovníkov vlastivedného múzea z Topo¾-
èian.

OS Zvolen
Jaskyniari pokraèovali v prieskume

krasu Krakovej hole a to predovšetkým v
Javorovej priepasti a v Starom Hrade.

Èinnos� v Starom hrade bola zameraná
na rozširovanie úzkej puklinovej chodby
pomocou trhacích prác.

V Javorovej priepasti bol odkrytý nový
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vchod, ktorý bol zabezpeèený výdrevou a
neskoršie boli v òom osadené dvere. Pri
prieskume tu boli objavené nove priestory,
ktoré boli aj zmapované.

V Novej sonde na Krakovej holi bola
dosiahnutá håbka 43,5 m.

OS Žilina
Prieskum vykonávali v Sú¾ovských ska-

lách, na Jašterièom hrebeni a v Manínskej
úžine. Navštívili niektoré jaskyne a nacvi-
èovali jednolanovú techniku.

Ich èinnos� bola zameraná predovšet-
kým na nakrúcanie videozáznamu z De-
mänovskej jaskyne Slobody pri príležitosti
jej 70. výroèia objavenia a na filmovanie
Drienèanského krasu.

Komisia pre speleopotápanie Východ
Èlenovia - špecialisti pre potápanie vo

vodou zatopených jaskyniach, sústredili
všetky svoje sily na jaskyòu Skalistý potok.

Intenzívnou èinnos�ou vo ve¾mi nároè-
ných podmienkach za 17. sifónom objavili
a zamerali nové, suché podzemné priestory,
takže jaskyòa dosiahla výškový rozdiel 230
m. Okrem toho urobili jaskyniari povrchový
prieskum Jasovskej planiny a cvièné akcie
v niektorých priepastiach.

V iných krasových územiach sa zúèast-
nili prieskumných akcii v jaskyni Bobaèka,
v Hradnej vyvieraèke (Muránska planina),
v jaskyni Teplica (Tisovský kras) a v Pustej
jaskyni (Demänovská dolina).

Svoje vysoké morálne a odborne kvality
preukázali pri záchrannej akcii v jaskyni
Javorinka (Vysoké Tatry), kde 17 m dlhým
vodným sifónom boli odrezaní od východu
z jaskyne 11. jaskyniari. Za 6.5 hod. doká-
zali úspešne prepravi� cez sifón všetkých 11
jaskyniarov. Tento ich mimoriadny výkon si
zaslúži najvyššie uznanie.

OS Banská Štiavnica, Handlová, Prešov,
Rožòava, Slovinky, Šafárikovo a Trenèian-
ske Teplice nezaslali za uplynulý rok ani
jeden technický denník, ani správu o èin-
nosti, preto ich práca v tejto správe nie je
hodnotená.

Èinnos�' odborných komisií

Výbor sa obrátil písomne na všetkých
predsedov odborných komisii so žiados�ou
oh¾adne ich predstáv o ïalšej èinnosti ich
komisie. Na výzvu Výboru odpovedali všet-
ci predsedovia komisii. Výsledok bol nasle-
dovný:

- Komisia pre potápanie - Východ pra-

cuje pod vedením Zd. Hochmutha.
- Komisia pre speleologickú dokumen-

táciu - predseda rezignoval na funkciu v
januári 1992.

- Technická komisia - predseda G.
Stibrányi sa funkcie vzdal, ale s¾úbil pra-
cova� ïalej, kým sa nájde náhrada.

- Komisia pre ochranu krasu - predseda
sa funkcie vzdal, ale komisia by mala pra-
cova� ïalej.

- Komisia pre bezpeènos� prace - pred-
seda z funkcie odstúpil. Vybor doèasne
doporuèil presunú� tuto èinnos� JZS.

- Komisia pre výchovu - predseda od-
stúpil.

- Komisia pre zahranièné styky - Vybor
poveril L. Varjú a tajomníka SSS vedením
tejto komisie. Výsledky sú nepresvedèivé.

- Komisia pre fyzikálno-chemicky a hy-
drogeologicky výskum pracuje. Mali si zvo-
li� nového predsedu. Správu nepredložili.

Publikaèná èinnos�

V septembri 1991 sa výkonný redaktor
Jaskyniara vzdal svojej funkcie. Vzdali sa
svojich postov aj niektorí èlenovia redak-
ènej rady. Výbor sa na najbližšom zasadnu-
tí zaoberal Jaskyniarom a poveril predsedu
rieši� vzniknutú situáciu v èo najkratšom
èase.

V novembri, poèas Speleomítingu, sa
zišla redakèná rada, na ktorej bol predsta-
vený nový výkonný redaktor B. Kortman,
ktorý v najbližších dòoch mal predloži� os-
novu a svoje predstavy vo vydávaní Spra-
vodajca. Doteraz sa tak nestalo.

Výbor doporuèuje ponecha� názov Spra-
vodajca a príspevky nehonorova�.

Pre úspešné vydávanie Spravodajca je
však potrebne, aby z každej skupiny pri-
spievali.

Centrálne akcie SSS

Vybor, napriek èasovej tiesni, sa rozho-
dol zorganizova� lezecké dni, jaskyniarsku
školu, jaskyniarsky týždeò a speleomíting.

Ako dopadli jednotlivé akcie ?
Do speleologickej školy sa nikto ne-

prihlásil. Na speleomítingu na speleologic-
kú školu nebol jednotný názor.

Lezecké dni ve¾mi operatívne v krát-
kom èase pripravila OS Bratislava. Napriek
ich mimoriadnej snahe, ochote a kvalitnej
príprave sa na lezecké dni prihlásili 3 zá-
ujemci. Preto sa uskutoènilo iba stretnutie
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inštruktorov a ïalších zainteresovaných s
celkovou úèas�ou okolo 30 osôb. Stretnutie
viedol G. Stibrányi, ktorý predniesol naj-
novšie poznatky z lezeckej techniky a oboz-
námil ostatných s trendmi v záchranárskej
èinnosti. Úèastníci si vyskúšali praktickú
èinnos� na trenažéri. Veèer sa premietali
diapozitívy. Takže nakoniec nevyšla naz-
mar práca èlenov OS Bratislava. Vybor za
organizaèné zaistenie lezeckých dni vyjad-
ruje èlenom OS Bratislava uznanie a po-
ïakovanie.

Jaskyniarsky týždeò 91 organizovala
OS Tisovec za spolupráce výboru a sekre-
tariátu SSS. Týždòa sa zúèastnilo 95 jas-
kyniarov z 19 oblastných skupín.

Uskutoènilo  sa 10 podzemných a
povrchových exkurzií v krase Muránskej
planiny. Navštívené boli najvýznamnejšie
jaskyne. Vo veèerných hodinách sa pre-
mietali diapozitívy z rôznych krasových lo-
kalít. Úèastníci podujatia boli oboznámení
s geologickou stavbou a geomorfológiou
Muránskej planiny. Program spestrili or-
ganizátori sú�ažou v jaskyniarskej šikov-
nosti a veèerným kultúrnym programom.
Cie¾, ktorý si OS Tisovec postavila, bol
splnený.

Vyššie spomenuté akcie mali rôzne pos-
lanie, rôznu úroveò a jestvujú aj na ich
úèelnos� a obsah rôzne názory. Vybor uvíta
každý racionálny návrh a pripomienky k
zvýšeniu úrovne a zaujímavosti týchto po-
dujatí. Veï majú slúži� vám, èlenom SSS.

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

23. a 24.XI. 1991 sa konal vo Svite Spe-
leomíting 91. Hlavným organizátorom bo-
la O. Turócziová a Výbor SSS. Zúèastnilo sa
ho celkom 84 èlenov z 26 OS.

Cie¾om speleomítingu bolo da� príleži-
tos� èlenom OS prezentova� výsledky svojej
èinnosti širokej jaskyniarskej verejnosti.
Vzájomná výmena skúseností, pouèenie sa
od vynikajúcich jedincov i od OS.

Na speleomítingu odznelo 15 príspevkov
o výsledkoch èinnosti jednotlivých OS a o
zahranièných výpravách do rôznych kra-
sových území.

Niektoré OS dokumentovali svoju èin-
nos�ou fotografickou a grafickou dokumentá-
ciou na samostatných paneloch. Boli tu aj
kresby a ma¾by F. Mihá¾a s krasovou téma-
tikou. Vystavené a ponúkané boli aj tech-
nické pomôcky a rôzny materiál.

Na záver spelomítingu bola beseda o
ïalšom organizovaní takýchto podujatí, ale

i o celkovej èinnosti SSS.
Vybor oceòuje úèastníkov speleomítin-

gu za ich prínos k úspešnému priebehu
akcie. Zišli sa tu opravdoví nadšenci jas-
kyniarstva, ktorí sú ochotní venova� sa jas-
kyniarstvu za každých podmienok.

V závereènej besede sa úèastníci pozitív-
ne vyjadrili o podujatí a vyslovili požia-
davku  organizova� speleomíting každý rok
v zimných mesiacoch, Èo aj vybor SSS pri-
s¾úbil.

Závery a odporúèania.

Na speleomítingu sa zišli jaskyniari,
ktorí sú hnacou silou SSS, ktorí tvoria zá-
klad SSS. V závereènej besede sa ve¾mi
aktívne a kriticky vyjadrili k nasej èinnosti.

Konštatovaný bol celkový pokles aktivi-
ty. Treba vytriedi� èlenskú základòu. Sme
voèi sebe nenároèní. Bola tu snaha o prie-
mernos�. Je treba, aby naše nároky šli hore.
Celá naša èinnos� neznesie prísnejšie kri-
tériá.

Zaèínajúce OS sa nemajú kde uèi�. Tre-
ba organizova� návštevy u iných OS a podu-
jatí, kde by sa ¾udia nieèomu priuèili,
prís� na praktické akcie, vidie� ako to robia
iní.

Organizova� zahranièné exkurzie, expe-
dície, cestova� po svete, uèi� sa od iných,
získava� skúsenosti.

Vybor prehodnotí centrálne akcie v zmy-
sle vyslovených pripomienok a návrhov.

Èinnos� SSS to je èinnos� OS. Tu je zdroj
a inšpirácie jaskyniarskej èinnosti. Treba,
aby si toto uvedomili všetci jaskyniari. OS
sú samostatné subjekty. Vybor, ani pred-
sedníctvo nebude nikoho "vodi� za ruku".
Výbor a predsedníctvo bude iba tuto èin-
nos� usmeròova� a vytvára� pre òu  vše-
obecné podmienky.

Napriek uvedeným nedostatkom èleno-
via SSS uskutoènili v krasových územiach
Slovenska 514 speleologických akcií, na-
písali 461 technických denníkov. Úsilie jas-
kyniarov bolo korunované významnými
objavmi. Spolu objavili 2447 m podzem-
ných priestorov.

Vybor SSS ïakuje všetkým jaskynia-
rom, ktorí svojim prístupom k prací prispeli
k úspešnej èinnosti SSS. Ti, ktorí ešte vá-
hajú, ktorí sa ešte nerozbehli, dúfame, že
tak èoskoro urobia.
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Ciele:
a) predís� sporom medzi skupinami o

právo na prednostný prieskum a výskum
krasovej lokality, o využívaní poznatkov zís-
kaných na konkrétnej krasovej lokalite a o
zodpovednosti za stav lokality,

b) posilni� ochranu konkrétnych kra-
sových fenoménov urèením priamej zod-
povednosti za práce na lokalite vykonávané
èlenmi SSS,

c) posilni� bezpeènos� práce pri spele-
ologickej èinnosti na konkrétnej lokalite,

d) stimulova� èlenov SSS k dokumen-
tácii krasových lokalít a k intenzívnejšiemu
prieskumu krasu Slovenska.

Základné ustanovenia:
Skupina èlenov SSS a ïalších záujem-

cov o speleológiu môže získa� právo priority
na konkrétnu lokalitu alebo skupinu lokalít
na bližšie neurèené èasové obdobie. Toto
právo zaväzuje ostatných èlenov SSS vyko-
náva� ¾ubovo¾nú èinnos� (vies� sondážne
alebo rekognoskaèné prace, zbiera� pod-
klady pre dokumentáciu všetkého druhu,
prevádza� vedecké výskumy, navštevova�
lokalitu v rámci krasovej turistiky a pod.)
na lokalite rezervovanej právom priority len
so súhlasom skupiny vlastniacej toto prá-
vo. Pod pojmom lokalita sa rozumie mikro-
forma alebo mezoforma krasového reliéfu
majúca súvis s predmetom speleológie
(podzemnými dutinami prirodzeného pô-
vodu), t.j. jaskyne a priepasti, vyvieraèky a
ponory, zavrty a úvaly, previsy a kaverny,
pukliny a su�ové polia, polia, terasy, doliny,
povodia a pod.

Výsledky dobrovo¾nej èinnosti èlenov
SSS (t.j. nevyplývajúce z ich pracovnej ná-
plne) na lokalite rezervovanej právom pri-
ority prináležia skupine vlastniacej toto
právo. Právo priority môže by� skupine od-
òaté na základe nedodržiavania pri spe-
leologickej èinnosti na danej lokalite plat-
ných ustanovení alebo ak na nej ne-
vykonáva alebo neplánuje vykonáva� dlhší
èas žiadnu èinnos� a o toto právo prejaví
záujem iná skupina. Dodržiavanie práva
priority je pre èlenov SSS záväzné, jeho
porušenie (nabádanie k jeho porušeniu) je
kvalifikované ako porušenie Stanov SSS a
môže vies� k disciplinárnemu konaniu voèi
porušovate¾om. O porušení práva priority a

porušovate¾och môže by� informovaná celá
èlenská základòa SSS.

Právo priority ako vnútorná smernica
SSS je záväzné iba pre èlenov a orgány SSS
a nezakladá automaticky právo na vyko-
návanie speleologickej èinnosti. To je defi-
nované   Zmluvou   medzi  Slovenskou
komisiou pre životné prostredie a SSS a
písomnými dohodami medzi oblastnými
skupinami SSS a odbornými organizáciami
statnej ochrany prírody. Tieto Pravidlá priz-
návania prednostného práva na prieskum
a výskum lokality (práva priority) upres-
òujú a rozširujú bod è.5 èlánku 9 Stanov
SSS v znení z 24.3.1991.

Pravidlá:
1) Žiados� o udelenie práva priority na

konkrétnu lokalitu (skupinu lokalít) zasiela
vedúci skupiny k zaèiatku kalendárneho
roka na Výbor SSS. Súèas�ou žiadosti je:

a) zoznam èlenov skupiny
b) jednoznaèné urèenie polohy lokality v

rozsahu požadovanom Identifikaènou kar-
tou a šifra polohy v mape 1:10 000

c) špecifikácia èinnosti, ktorú tu plánuje
skupina vykonáva�. Výbor má pravo vyžia-
da� si od skupiny podrobnejšie rozpraco-
vanie zaistenia bezpeènos� prace a ochrany
krasových javov pri plánovanej speleolo-
gickej èinnosti.

2) Ak o právo priority požiada viacero
záujemcov alebo právo priority na poža-
dovanú lokalitu vlastní iná skupina, orga-
nizuje Kontrolná komisia dohodovacie
riadenie s cie¾om vytvori� jednu pracovnú
skupinu na základe písomnej dohody. V
dohode sa špecifikujú predovšetkým èle-
novia pracovnej skupiny, ich podiel na
predpokladanej èinnosti, spôsob koordiná-
cie riadenia pracovnej skupiny, rozdelenie
zodpovednosti za bezpeènos� a dodržiava-
nie podmienok ochrany krasu pri práci na
lokalite, urèí sa vedúci pracovnej skupiny.

Ak sa nepodarí dosiahnu� takú dohodu
a ide o lokalitu, kde sa dlhšie aktívne spe-
leologicky nepracuje, Kontrolná komisia
vyhlási konkurz na získanie práva priority
na danú lokalitu a menuje komisiu, ktorá
na základe predložených žiadostí odporuèí
Predsedníctvu SSS k schváleniu optimál-
nu variantu.

3)Výbor SSS predkladá ku schváleniu

PRAVIDLÁ PRIZNANIA PRÁVA 
NA PREDNOSTNÝ PRIESKUM A VÝSKUM  LOKALITY

Výbor SSS
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Predsedníctvu zoznam lokalít a žiadate¾ov
o právo priority. Ak Vybor neodporúèa
schválenie práva priority na konkrétnu lo-
kalitu alebo konkrétnemu žiadate¾ovi, pri-
loží odôvodnenie.

Právo priority potvrdzuje Predsedníctvo
SSS. pritom zoh¾adòuje doterajšie zásluhy
o prieskum a výskum lokality, záväznos�
plánovaných prác, otázky bezpeènosti a
ochrany krasu. Právo priority nadobúda
platnos� dòom schválenia.

4) V priebehu kalendárneho roka môže
v odôvodnených prípadoch právo priority
na neobsadenú lokalitu skupine èlenov
SSS na základe ich žiadosti pod¾a bodu 1)
do konca kalendárneho roka prizna� Vybor
SSS.

5) Voèi rozhodnutiu o zamietnutí žia-
dosti o priznanie pravá priority sa môže
skupina odvola� k vyššiemu orgánu.

6) Výbor SSS raz za 5 rokov vydáva
zoznam lokalít rezervovaných právom pri-
ority a každý rok jeho aktualizáciu.

7) V prípade objavu neznámej jaskyne
alebo priepasti sa právo priority na lokalitu
priznáva objavite¾ovi automaticky, ak do 1
mesiaca podá Výboru SSS žiados� o priz-
nanie práva priority v zmysle bodu 1 a objav
nie je súèas�ou lokality rezervovanej prá-
vom priority pre inú skupinu.

8) Skupina sa môže práva priority ke-
dyko¾vek zriec� písomným oznámením Vý-
boru SSS.

9) Právo priority môže by� skupine odòa-
té Predsedníctvom SSS alebo pozastavené
Výborom SSS, ak pri èinnosti skupiny na
danej lokalite dochádza k sústavnému po-
rušovaniu Pravidiel bezpeènosti práce,
neodôvodnenej devastácii lokality a okolitej
prírody, porušovaniu ès. zákonov.

10) Oblastnej skupine sa priznáva pravo
priority automaticky na tie lokality v jej
doterajšom pracovnom rajóne, na ktoré za-
šle na sekretariát SSS do 6 mesiacov od
schválenia tejto smernice žiados� v zmysle
bodu 1 a ktoré boli známe k 23.3.1991.

11) Smernica nadobúda platnos� dnom
schválenia 29.2.1992.

VYKONÁVACIE PREDPISY K SMER-
NICI PRAVIDLÁ PRIZNANIA PRÁVA NA
PREDNOSTNÝ PRIESKUM A VÝSKUM
LOKALITY

1) Vzor žiadosti o udelenie práva priority
y zmysle bodu 1) smernice je v prílohe 1.
Žiados� sa vyplòuje strojom. Titulná strana
obsahuje údaje o pracovnej skupine. V
rubrike "Pracovná skupina" sa uvedie názov
skupiny, ak skupina nemá, názov lokality,
na ktorej prevažne pracuje. V mennom zoz-
name sa adresy uvádzajú, ak dotyèný nie je
èlenom SSS. Príslušnos� k OS sa uvádza,

ak v skupine sú èlenovia nieko¾kých OS
SSS (uvádza sa názov OS, èakate¾ OS,
neèlen, èlen ÈSS, inej speleologickej orga-
nizácie). Ak je v pracovnej skupine celá OS,
staèí uvies� iba názov OS a poèet èlenov
danej OS.

V rubrike "Predpokladaná èinnos�" sa u-
vádza typ a rozsah prac, ktoré skupina
plánuje na lokalite vykonáva� a údaje slúžia
iba pre informáciu o možnostiach ïalšej
èinnosti. V rubrike "Vyjadrenie ochrany prí-
rody" sa k žiadosti vyjadrí príslušný organ
SKZP alebo nim poverená oblastná skupina
SSS.

Druhá strana je totožná s titulnou stra-
nou "Identiflkaènej karty" a obsahuje údaje
o lokalite. Vyplòuje sa pod¾a pravidiel vy-
plòovania Identifikaènej karty. U plošných
povrchových útvarov a èasti väèšieho jas-
kynného systému sa v rubrike "Popis" vy-
medzia jednoznaène hranice lokality.

2) Žiados� o priznanie práva priority ve-
dúci pracovnej skupiny vyhotoví v troch
kópiách, originál a prvú kópiu posiela Vý-
boru SSS. Kópiu žiadosti archivuje
Sekretariát v Archíve obsadených lokalít.
Originál žiadosti predkladá Vybor SSS ku
schváleniu Predsedníctvu SSS a schválenú
žiados� archivuje v zložke oblastnej skupiny
vedúceho skupiny. Vybor SSS je povinný do
3 týždòov písomne oznámi� vedúcemu pra-
covnej skupiny stanovisko Predsedníctva
SSS k jeho žiadosti, v rovnakej lehote od
konania zasadania Výboru SSS vyrozume-
nie Vybor SSS vedúceho pracovnej skupiny
o priznaní pravá priority v zmysle bodu 4)
a 7) smernice.

3) Právo priority na základe bodu 10)
smernice bude automaticky udelene na zá-
klade žiadosti doruèenej na Sekretariát
SSS do 30.9.1992 a spåòajúcej všetky ná-
ležitosti. O priznaní práva priority vyro-
zumie vedúceho pracovnej skupiny Vybor
SSS do 31.12.1992.

4) S�ažnosti týkajúce sa práva priority
sa podávajú obvyklou cestou Výboru SSS
alebo Kontrolnej komisii SSS, ktorá ich
podstúpi príslušnému organu SSS.

5) Ak dôjde k zmene vedúceho pracovnej
skupiny alebo k podstatnej zmene v zložení
skupiny, je vedúci povinný zmeny oznámi�
Sekretariátu SSS do 1 mesiaca. Raz za 5
rokov nahlási vedúci pracovnej skupiny ak-
tuálne zlozenie pracovnej skupiny Sekre-
tariátu SSS, ktorý ich eviduje v zložke OS,
zmenu vedúceho vyznaèí v Archívu obsa-
dených lokalít.

6) Zoznam obsadených lokalít a jeho
každoroènú aktualizáciu zasiela Vybor SSS
predsedom všetkých oblastných skupín a
zverejòuje v Spravodaji SSS.

7) Vykonávacie predpisy schválil Vybor
SSS dòa 24.4.1992.

11



* Výzdoba horných poschodí Huèiacej jaskyne
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Huèiaca vyvieraèka na západnom úpätí
Plešiveckej planiny už nieko¾ko desa�roèí
púta pozornos� jaskyniarov Rožòavskej
skupiny. Vyvieraèka ma znaèné nevyrov-
naný prietok s rýchlou odozvou na väèšie
množstvo spadnutých zrážok, po ktorých z
nej vyteká ve¾ké množstvo vody. To pod-
nietilo staršiu generáciu jaskyniarov pod
vedením S. Rodu st. a L. Herényiho st.,
neskôr S. Óváriho st., aby v r. 1962 zaèali
s kopaním umelej štôlne v sutinovom am-
fiteátri nad hlavnou vyvieraèkou. Postup-
ným rozširovaním priestorov v sutine
sledujúc stály prievan sa im po nieko¾kých
rokoch tvrdej prace a vynášania vy�aženého
materiálu v kovových košoch podarilo nájs�
èas� rieèiska. Nad rieèiskom našli dva men-
šie dómy, z ktorých posledný poskytoval
viacej možnosti na postup, pretože v závale
na dne sa dá na viacerých miestach zo-
stúpi� k aktívnemu toku. V tejto fáze sa
práce na vyvieraèke skonèili na jeseò 1971
v úctyhodnej vzdialenosti 117 m od vchodu.
Poèas rokov neèinnosti na tejto lokalite sa
vchod zavalil. V r. 1979 ho znovu prekopal
a otvoril M. Škuci, ktorý sa nedokázal zmie-
ri� s pozastavením prac, ale už o rok boli
vstupné partie znovu zavalené.

Nieko¾ko rokov sme sa rozhodovali o
znovu otvorení zavaleného vstupu, ale
odradzoval náš nedostatok aktívnych jas-
kyniarov v skupine. Až v lete 1990 nám
prišli na pomoc jaskyniari z Tìtína a s
pomocou ich zohratej skupiny sa nám po-
èas jaskyniarskeho týždòa podarilo otvori�
vstup do jaskyne. Už na jar 1991 bolo nutné
z vchodu odstraòova� menší zával, keïže
svahové sute v mieste vchodu sú ve¾mi
labilné. Jaskyòa bola na jar kvôli ve¾kým
prietokom vody uzavretá, až v lete sme sa
dostali znovu na koniec jaskyne, aby sme
mohli urèi� smer ïalšieho postupu. Po za-
farbení vody v jednej z puklín v koncovom
dome jaskyne malým množstvom fluores-
ceínu bolo zrejmé, že ona je tým pravým

miestom odkia¾ sem priteká voda. Zaèali
sme prácne uvo¾òova� prístup do pukliny a
zaznamenali èiastkový postup asi 5 m. K
prieniku do nových priestorov došlo až ku
koncu ïalšieho jaskyniarskeho týždòa or-
ganizovaného spolu s Tìtínskymi jas-
kyniarmi, kedy sa zároveò spevnil aj labilný
vchod. Dna 28. augusta 1991 sa z pukliny
po nieko¾kých metroch vrátila Hanka, naj-
štíhlejšia dievèina z Tìtínskej skupiny, so
správou, že puklina je v ïalšom pokra-
èovaní ve¾mi tesná. Tato skutoènos� pod-
nietila bratov Kankulovcov, aby tuto úzku
èas� preskúmali takmer po krk ponorení vo
vode a tak prenikli do nových priestorov.
Postupne sa nám podarilo preskúma� jas-
kyòu v dåžke asi 500 m po rieèisku až k
sifónu, nájs� Tìtínsky dóm o rozmeroch asi
50x20x10 m a vrchné poschodia v dåžke asi
200 m. Prítomnos� mohutných vrstiev
spevnených rieènych sedimentov v najvyš-
ších èastiach jaskyne a výskyt magnetic-
kého štrku v sedimentoch aktívneho toku
zatia¾' len èaká na vysvetlenie. Ïalší pries-
kum jaskyne bol vzh¾adom na extrémne
úzky mokrý prielez dos� riskantný, preto
sme pristúpili k rozšíreniu úzkych miest
strelnými prácami pod vedením Ing. O.
Bolaèka. V súèasnosti sústreïujeme svoju
pozornos� na 200 m dlhú suchú chodbu,
odboèujúcu z rieèiska, na konci ktorej po-
èu� hukot padajúcej vody kdesi za závalom,
èo znaène podporuje náš pracovný elán
napriek tomu, že vy�ažený materiál je nutné
dopravova� plazením do vzdialenosti asi 10
m. Ïalšiu pozornos� sústreïujeme na kon-
cový sifón, ktorý nedávno prekonali po-
tápaèi z Astacus Bratislava a objavili asi
100 m chodieb, ale existuje tu ve¾ká prav-
depodobnos� prekonania sifónu suchou
cestou. Pred jedným zo sifónov poèuli po-
tápaèi vzdialený hukot padajúcej vody, èo
dáva tuši�, že jaskyòa nám v budúcnosti
pripraví ešte nejedno prekvapenie.

POODHALENIE TAJOMSTVA HUČIACEJ 
VYVIERAČKY

Jozef GREGO
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Už dlhší èas sme sledovali na južnom
úpätí masívu Hradovej pri Tisovci zaují-
mavý jav. V zimnom období z dvoch otvorov,
vzdialených od seba zhruba 10 metrov vys-
tupuje teplý vzduch. Aj poèas najtuhších
zím je okolie spomenutých otvorov zazele-
nané rastlinným porastom.

Prvý otvor tvorí vstupný komín dlhý 1,5
m, ktorý sa ku dnu rozširuje do malej sien-
ky. Dno je uzavreté su�ou a hlinitou výpl-
òou. V roku 1979 sme sa snažili preniknú�
týmto otvorom do predpokladaných pries-
torov. Po nieko¾kých sondovacích prácach
sme však boli nútení z bezpeènostných dô-

vodov práce ukonèi�.
Po dlhej prestávke sme v roku 1990

zaèali so sondovacími prácami v druhom
otvore, ktorý tvorila puklina s generálnym
smerom JV - SZ. Sondu sme pracovne naz-
vali "Fuèiaca diera". Po rozšírení pukliny,
ktorej výplò tvorili hlinité sedimenty, vá-
pencové štrky a menšie rozrušené bloky,
sme sa dostali do håbky asi 8 m. Puklina sa
do håbky zväèšuje na šírku 1,5 m a výšku
1 m. Cez porušenú puklinovú výplò je v
zimnom období cite¾né silné prúdenie vzdu-
chu.

Termodynamický pohyb vystupujúceho

vzduchu v zimných mesiacoch dáva pred-
poklad, že vzduch vystupuje z nižšie polože-
ných podzemných priestorov. Opaèný smer
prúdenia sa v letných mesiacoch nepotvr-
dil.

Po rozšírení pukliny a po dosiahnutí
aspoò približné vhodného tvaru, ktorý za-
bezpeèuje objektívne podmienky pre mera-
nie základných mikroklimatických velièín
sme pristúpili k ich premeraniu. Uskutoè-
nili sme meranie suchej a vlhkej teploty,
relatívnej vlhkosti s porovnaním hodnôt na
povrchu. Zároveò sme merali rýchlos� a
objem prúdiaceho vzduchu (tabu¾ka). Na
meranie sme použili aspiraèný psychrome-
ter a termoelektrický anemometer TA - 400
firmy AURFLOW s rozsahom merania 0 - 2
m/s -1.

Vzh¾adom k výraznému prúdeniu vzdu-
chu je reálny predpoklad prieniku do ïal-
ších podzemných priestorov. Plánujeme
vykona� ïalšie porovnávacie merania mi-
kroklimy, pokraèova� v sondovacích prá-
cach a zároveò urobi� podrobný povrchový
prieskum v miestach predpokladaných ná-
väznosti na jaskynný systém Fuèiacej
diery.

JASKYŇA FUČIACA DIERA
Ivan KUBÍNI, Dušan ÈIPKA
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V roku 1990 sa pozornos� našej jas-
kyniarskej skupiny sústredila na južnú
èas� Silickej planiny, hlavne na sondážne
práce v Lukoštianskom ponore, kde sa asi
v štvormetrovej håbke objavila puklina so
s¾ubným prievanom. Žia¾, po dlhodobých
výdatných zrážkach napriek silnej výdreve
sa ponor znovu úplné zaniesol jemným na-
plaveným ílom. Našu aktivitu sme preto
sústredili na povrchový prieskum južnej
èasti Silickej planiny. Tu sme však narazili
na problém nedostatoènej dokumentácie
už známych jaskýò v tejto èasti planiny,
keïže mnohé z nájdených lokalít niesli sto-
py jaskyniarskej èinnosti a nepodarilo sa
nám zisti� ani ich názov. Vchod do nieko¾-
kých lokalít sme odkryli sondážnymi prá-
cami a absencia stôp po ¾udskej èinnosti
náš presvedèila o tom, že sa jedná o nové
lokality.

OKRÚHLA JASKYÒA

Oválne klenutý vchod 2x2,1 m sme lo-
kalizovali v ¾avom svahu Lukoštianskej do-
liny pod výrazným kuze¾ovitým kopcom v
jej zaèiatku. Jaskyòa ma do presného oblú-
ka vymodelovaný strop, ktorý sa po 4 m
zníži z 2,1 m na 0,8 m a následné znovu
zvýši na 1,4 m. Jaskyòa dlhá 9 m ma hlinitú
výplò dna s možnos�ou archeologických
nálezov.

BREZOVÁ PRIEPAS�

Vchod priepasti sme objavili sondáž-
nymi prácami v hlinenom zvrte priemeru 4
m na konci slepej dolinky na rozhraní
vápencov a dolomitov, asi 3 km na ju-

NOVÉ PRIEPASTI JUŽNEJ ČASTI SILICKEJ PLANINY
Jozef GREGO
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hozápad od Silickej Brezovej a asi 100 m
západ od žltej turistickej znaèky, vedúcej
od Bezodnej ¾adnice do Ardova.
Obdåžnikovitý vchod 1x1,2 m je vystužený
oce¾ovou konštrukciou a vedie do hlavnej
pukliny priepasti. Puklina 340-160° sa
vytvorila vo svetlosivých dolomitoch a je
rozdelená napadanými skalnými blokmi
na nieko¾ko šikmých horizontov. Je široká
maximálne1-1,4 m. Keïže sa jedna o

aktívny ponor, ktorý v èase zrážok a tope-
nia snehu odvádza znaèné množstvo vody,
sú steny priepasti korozívne modelované,
bez sintrovej výzdoby. Len v najspodne-
jších partiách sa nachádzajú svetložlté a
sýtoèervené sintrové náteky. Priepas�
konèí úzkou neprieleznou puklinou v
håbke 38 m, z ktorej vanie obèasný silný
prievan.
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VLÈIA PRIEPAS�
Úzky vchod 0,3x0,5 m sme vykopali v

severnej stene skalnatého zalesneného
závrtu, pod skalnou stienkou výšky 2 m.
Závrt sa nachádza na juh od výrazného
hrebeòa, tiahnuceho sa od Silického
závozu k Silickej ¾adnici. Spoèiatku úzka
vstupná šachta priepasti sa po 4 m mierne
rozšíri a konci v håbke 9 m na šikmej hlin-
itej plošinke. Odtia¾to vedú ïalej paralelne

dve studne, ústiace do domu 8x5x15 m na
dne priepasti. Priepas� pokraèuje JV
smerom úzkym oknom 1,5 m nad dnom
dómu do meandrovitej chodby, vedúcej do
håbky 31 m. Spodné èasti priepasti majú
živú sintrovú výzdobu vo forme nátekov a
záclon. Výplò priepasti tvorí hnedá hlina s
množstvom kosti väèších recentných
stavovcov
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V januári 1992 hodnotili svoju prácu
jaskyniari oblastnej skupiny Spišská Nová
Ves. V minulom roku v oblasti Slovenského
raja zamerali svoju èinnos� na prieskum a
evidenciu krasových javov, na akcie or-
ganizované predsedníctvom a výborom
SSS i inými organizáciami.

Najviac práce vykonali jaskyniari v sy-
stéme Stratenskej jaskyne. V Kryštálovej
chodbe rozširovali úzku puklinu, za
ktorou sa predpokladajú nove priestory.
Zatia¾ ne-úspešne.

Pokraèovali výkopové prace v Psích die-
rach - v geometrickom dome.Za vyše dva
roky sme tu prekopali takmer 20 m dlhú
plazivku, ktorá sa tiahne popod strop.
Koneène sa otvorila. Vo¾ným priestorom
chlapci prešli asi 10 m, no pokraèovanie,
ktoré vedie nad strop je uzavreté a tak náš
èaká ïalšia práca. Snáï tento rok nám dá
odpoveï, èí bude úspešná alebo márna. Pri
prieskume v Psích dierach objavila O. Tu-
rócziová nové chodby a vyše 70 m hlbokú
Pekelnú priepas�. Celková dåžka chodieb je
195 m. Jaskyniari zamerali i ïalšie pries-
tory. Spolu bolo objavených a zameraných
300 m nových priestorov, èím jaskyòa do-
siahla dåžku 2 100 m. Urobili sme paleon-
tologicky výskum kostí jaskynného
medveïa s fotodokumentáciou. Vykonané
boli merania orientácie deštrukcie stalag-
mitov. V Zelenej jaskyni sme vykopali son-
du pre paleontologicky výskum a urobili i
faunistický výskum. V Medvedej jaskyni
sme poèas skupinového jaskyniarskeho
týždòa zabetónovali nové dvere, pretože
predošle vandali úplne znièili. Jaskyòu sme
uzamkli.

Na celom území Slovenského raja RNDr.
V. Košel urobil v jaskyniach faunistický
výskum a meranie teploty vody i vzduchu.
Rozsiahly speleologicky prieskum bol uro-
bený v doline Hnilca medzi Dobšinskou
¾adovou jaskyòou a Dedinkami. Celkove
jaskyniari objavili 20 nových jaskýò od 3 do
20 m. Boli graficky a fotograficky zdoku-
mentovane. Sú to pekné výsledky, z ktorých
máme rados�. Vážime si spoluprácu a po-
moc iných skupín.

V Slovenskom múzeu ochrany prírody a
jaskyniarstva bola inštalovaná výstava o
jaskyni Psie diery, ktorá oboznámila ná-
vštevníkov s výsledkami prieskumu a vý-
skumu.

Vo Svite sa uskutoènil I. celoslovenský
Speleomíting, ktorého organizátorom bola
O. Turócziová. Slovenskí jaskyniari tu
predniesli výsledky ich speleologického
prieskumu i expedícii, premietli diapozití-
vy. Inštalovala sa aj výstavka malieb a
fotografií s jaskyniarskou tematikou. Bolo
to užitoèné stretnutie. I napriek problé-
mom, ktoré dnes všetci máme, slovenskí
jaskyniari dosahujú stále ve¾mi dobre vý-
sledky.

V tomto roku budeme pokraèova� v
prieskume našej lokality. Èaká náš ve¾a
práce. Rok 1992 je pre náš významný i
preto, lebo je to práve 20 rokov, èo RNDr.
Vladimír Košel a Jaroslav Volek objavili
Stratenskú jaskyòu, túto významnú, dru-
hô najväèšiu jaskyòu Slovenska.

Všetkým èlenom, ktorí sa o úspešné
výsledky zaslúžili, ïakujeme, a želáme im,
aby v nich nevyhasol ten krásny oheò nad-
šenia pre tuto peknú a záslužnú zá¾ubu.

ČO NOVÉHO V JASKYNIACH 
SLOVENSKÉHO RAJA ?

O¾ga Turócziová
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Úvod

Zamerom tohto príspevku je oboznámi�
širokú jaskyniarsku verejnos� s lokalitou,
ktorej história sa zapoèala už takmer pred
40-timi rokmi. Vystriedali sa tu dve jasky-
niarske generácie. No pre zložitú hydrológiu
a geomorfológiu lokality sa im nepodarilo
rozlúsknu� jej tajomstvo. Ale to už bude
úloha pre nastupujúcu generáciu, aby sa o
to pokúsila.

Opis územia

Najsevernejšiu èas� Malých Karpát tvorí
podcelok, ktorý Mazúr - Lukniš (1978) oz-
naèili ako Èachtické Kapaty.

Dolina Hrabutice delí tento geomorfo-
logický podcelok na dve èasti: Nedze a Ple-
šivec.

Z juhozápadu dolina obchádza
Èachtický hradný vrch a sedlo na hlavnom
chrbte nad jej uzáverom s najvyšším bodom
Ve¾ký Plešivec (484 m).

Južnejšia èas� Plešivca nepresahuje šír-
ku 2 km a vo väèšej miere je budovaná svet-
losivými dolomitmi. Severná èas� Nedzí
je 4 km široká s najvyšším bodom Na Sa-
laškách (588 m). Tato èas� o rozlohe 21
km2, ktorú budujú predovšetkým dobre
krasovejúce svetle nedzovské vápence, bola
vyèlenená ako Èachtický kras. (M.
Stankoviansky, 1979). Práve v tejto èasti
územia, na jeho južnom úpätí sa opisovaná
jaskyòa nachádza. Avšak zaobera� sa v
tomto príspevku podrobnejšie charakteris-
tikou územia, by nebolo úèelné. Tejto pro-
blematike sa podrobne venovali vo svojich
prácach A. Droppa (1970), P. Mitter (1974)
a M. Stankoviansky (1979).

Jaskyòa sa nachádza v najjužnejšom
mieste kaòonu Hrabutnice medzi obcami

Višòové a Èachtice 190 m n.m. Od že-
leznièného tunelu je vzdialená vzdušnou
èiarou 450 m na SSZ.

Vchod do jaskyne leží na ¾avej strane
rieèky Jabloòky pretekajúcej kaòonom, vo
výške 7 m nad jej úrovòou. Výškový rozdiel
medzi vchodom jaskyne a vrcholom planiny
sa pohybuje od 170 do 190 m.

História prieskumov jaskyne

Na požiadanie Slovenskej speleologickej
spoloènosti vykonal v roku 1950 Ján Majko
za pomoci Rudolfa Hofmana a Štefana Po-
pelku prieskum ponoru Malá Kamenná. Tu
Popelka s ïalšími troma - štyrmi dobro-
vo¾níkmi robil sondovacie a prieskumné
práce až do roku 1952. Nako¾ko práca v
ponore bola ve¾mi nebezpeèná, pretože sa
pracovalo medzi zaklinenými balvanmi a
jeden sa aj na Popelku zosunul, bolo treba
h¾ada� iné bezpeènejšie pracovisko. V lete
1952 prichádza Ján Majko do Èachtického
krasu znova. Slovenské jaskyniarstvo vtedy
prechádza pod správu Cestovného ruchu
n.p. Bratislava, pri ktorom sa vytvorilo Spe-
leologické oddelenie pre výskum a ochranu
jaskýò na Slovensku. Na Èachtický kras
boli pridelení štyria pracovnici.

Dòa 13. augusta 1952 vykoná Ján
Majko so svojimi spolupracovníkmi povr-
chový prieskum s cie¾om objavenia miesta
pre sondovacie a prieskumne prace svojej
skupiny. Tohto prieskumu sa zúèastnil aj
Štefan Popelka so svojimi dobrovo¾níkmi.
Zistili, že najvhodnejším miestom bude II.
Èachtická obèasná krasová vyvieraèka,
ktorú pre svoju periodicitu nazvali miestni
obyvatelia Hladový prameò. (I. vyvieraèka
pod názvom Teplica s výdatnos�ou okolo
90 1/s vyviera priamo v obci Èachtice a je
zachytená do Novomestského vodovodu.)

Ovšem zaèa� so sondážnymi prácami pri

JASKYŇA HLADOVÝ PRAMEŇ 
V ČACHTICKÝCH KARPATOCH

Pavel POSPÍŠlL
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Hladovom prameni nebolo také jednoduché.
Voda predierajúca sa silnou vrstvou
suti, vytekala na viacerých miestach.
Prizvaný L. Bláha za pomoci prútika zistil
asi 9 m nad korytom Jablonky dva hlavne
smery, ktoré vychádzali z jedného bodu. Tu
bolo rozhodnuté vykona� sondážne práce.
Ako sa ukázalo, rozhodnutie bolo správne
a už v 1,5 m håbke narazili na vodu. Avšak
håbkou sondy vody stále pribúdalo. Zachy-
távaná hrubou vrstvou málo priepustných
sutí bola vysoko vzdutá. Muselo sa najskôr
prikroèi� k výkopu odtokového kanála. Po
dlhých mesiacoch úmornej driny v pre-
kopávaní su�oviska nakoniec narážajú na
vlastnú skalnú stenu. Prekopaním kanála
sa znižuje hladina vody i v pukline, ktorá ju
takmer vypåòala. Až teraz mohli prikroèi� k
vlastnému razeniu stolne. No s pribúda-
júcimi metrami museli rieši� problém s vý-
vozom materiálu. Tento vyriešili
vybudovaním ko¾ajovej dráhy vystrojenej
bežným vagónom, aké sa vtedy používali v
lomoch. Po prestrie¾aní 5-timi sifónmi a
nieko¾kými priestormi sa v októbri roku
1960 nachádzajú 70 m od vchodu a ob-
javujú jazero s nepreniknute¾ným sifónom.
J. Majko (1961).Tu ich možnosti postupu
konèia.

Zaèiatkom decembra roku 1960, po
predbežnej dohode J. Majku s V. Panošom,
prichádzajú do Èachtického krasu potápaèi
so Speloklubu Brno. Spolu s nimi prichá-
dzajú aj pracovnici Akadémie vied Brno a
pracovnici Moravského krasu.

V tej dobe to bola ve¾kolepá akcia svojho
druhu a prvá, ktorá sa konala na Slo-
vensku. Mimo už spomenutých aktérov z
Moravy sa na nej zúèastnili okrem domá-
cich speleológov aj popredne kapacity zo
Slovenska: Jan Majko, ktorý akciu zorga-
nizoval, dr. A. Droppa, L. Bláha a rad ïal-
ších. Prítomní boli aj zástupcovia MNV v
Èachticiach a súèasne bola akcia natáèaná
aj Ès. štátným filmom. Po technickej strán-
ke, ako telefónne spojenia a osvetlenie, ju
zabezpeèovali príslušníci armády. Títo ú-
èastníci sa však na akcii podie¾ali iba ako
zabezpeèovacia a dokumentaèná skupina.

Samotne družstvo, ktoré podniklo útok
na sifón tvorili: vedúci akcie V. Panoš, po-
tápaèi J. Fadrna, F. Plšek, F. Hlaváèek,
lekár a dokumentarista.

Po ukonèení všetkých priprav a zais-
tenia bezpeènostných opatrení sa ako prvý
ponoril do jazera J. Fadrna. Pod¾a jeho úda-
jov sa puklina nehlboko pod hladinou
rozširuje vo ve¾ký èlenitý priestor prebie-

hajúci do vnútra masívu šikmo smerom ku
kaòonu Hrabutnice (?). Po preskúmaní
stien i dna objavil úzky sifón vyplnený os-
trými kulisami, za ktorým by bolo možné
pokraèovanie. S týmto zistením sa vynoril
oboznámi� so stavom svojich kolegov. Nas-
tala krátka porada ako priestor rozšíri�.
Padol návrh o uvo¾není sifónu výbušni-
nami. No potápaè F. Plšek ho zamietol a
pokúsil sa o prelezenie sifónu, èo sa mu aj
údajne podarilo. Pod¾a inštruktáže J. Fa-
drnu sa rýchlo vydal k sifónu. Po odvinutí
50 metrov osvet¾ovacieho kábla náhle pre-
rušil spojenie. V zais�ovacej skupine nastal
rozruch. Padali otázky: nehoda? - prienik?
Tieto skonèili, keï takmer po hodine sa
rozsvietila signálka na riadiacom stanovišti.
Onedlho sa F. Plšek vynoril a informoval
ostatných o zdanom priebehu akcie. Po
dlhej námahe sa mu podarilo predra� britmi
sifónu. Za sifónom sa vynoril a pokraèoval
po hladine bez dýchacích prístrojov. Pries-
tor za sifónom ma podobný raz ako pred
ním. Pod hladinou sa rozširuje v nepra-
videlné ve¾ké siene so zarovnanými strop-
mi. Nad hladinou sa zužuje v úzke pukliny.
Pokia¾ mohol dôjs� a dosvieti� videl vo¾né
pokraèovanie na 50 - 60 m. Po návrate F.
Plška ešte podrobne preskúmal puklinu aj
F. Hlaváèek. Potvrdil, že za sifónom je puk-
lina nad vodou dos� široká a spája obe èasti
jaskyne. V budúcnosti tu budú môc� èach-
tickí jaskyniari pomocou výbušnín sifón
prekona� i nad hladinou. V. Panoš (1961). 

Po výsledkoch potápaèského prieskumu
sa prikraèuje k razeniu štôlne za jazerom.
Pokia¾ to ovšem dovo¾uje stav vody. A tu
sme pri koreni celého problému prieskum-
ných prác v jaskyni. Ak uvážime, že od
spomínanej potápaèskej akcie ubehlo 30
rokov a dåžka jaskyne sa sotva zdvojná-
sobila, nadobudneme dojem, že o lokalitu
nebol valný záujem. Aby sa tak nestalo,
musíme si zhruba objasni� hydrológiu a s
òou spojený vodný režim. Vodný stav v
jaskyni je závislý hlavne od výšky hladiny
spodných vôd. Prejavuje sa ve¾kými výkyv-
mi v nepravidelných intervaloch. Z toho
dôvodu dostala jaskyòa ešte jedno novšie
pomenovanie: Obèasná vyvieraèka. To sa
zvyklo hlavne u mladšej generácie jasky-
niarov bežne používa�. Keï sa pozrieme na
plán jaskyne, v jej pozdåžnom profile vidie�
osadené lavièky nad hladinou. Keï je hla-
dina vody približne v tejto výške je stojatá
bez pozorovania najmenšieho prietoku.
Tento stav trvá obyèajne 1 rok. To je priaz-
nivý stav pre razenie štôlne za jazerom.
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Výnimku tvoria roky: jeseò 1988 až jar
1991, kedy voda v jazere klesla až temer na
dno. Potom príde k zdvihnutiu hladiny.
Voda sa vzduje do výšky 6 m nad lavièky,
vyplní celý priestor nad jazerom (mimo ko-
mínov) a vyteká von z jaskyne. Tým vznikne
z tohto priestoru dlhý nepreniknute¾ný si-
fón. Vtedy nie je možné za jazerom pra-
cova�. Tento stav trvá 5 až 7 rokov. Pod¾a
toho, èi boli v tej dobe roky na zrážky
chudobné alebo naopak. Potom príde znova
k opakovaniu celého cyklu. Z toho titulu sa
prikroèilo k razeniu ¾avej štôlne s miernym
stúpaním. Jej úèelom bolo dosta� sa do
priestorov nad jazerom suchou cestou v
dobe zatopenia sifónu. No zameraním ¾avej
vetvy sa zistilo, že sa stoèila prv, ako sa
mohla prekríži� s komínmi nad jazerom a
prakticky sa vracia smerom von z jaskyne.
V budúcnosti sa bude musie� prikroèi� k
prepojeniu v mieste ako to znázoròuje šípka
na mape.

V posledných rokoch sa už do jaskyne,
v dobe jej výveru nedalo vôbec vojs�, na-
ko¾ko bola zaplavovaná až po strop. Tento
stav spôsobili sute, ktoré rokmi zvetrávania
sa a zosúvania vytvorili pred vchodom do
jaskyne až 4,5 m vysoký osypový kuže¾.

Na výroènej schôdzi roku 1988 padne
návrh na odvodnenie jaskyne. Zaistí sa po-
trebný materiál a v priebehu roka sa na
piatich dvoj až trojdòových akciách pre-
kope su�ovisko v dåžke 35 m a uložia sa
odvodòovacie rúry. Práce s�ažovali stále sa
zosúvajúce sute a 200 až 300 kg skaly,
ktoré sa museli nieko¾kokrát premiestni� až
sme sa dostali do požadovanej håbky. (Pri
vchode až 4 m.) Aby sa do budúcna za-
bránilo padaniu sutí do vchodu, v roku
1989 betónujeme pred vchodom plošinu.
Na nej sa postavili z kamenia a betónu
oporné múry dlhé 2 m, medzi ktoré sa
zabudovala pevná oce¾ová mreža. Múry boli
nadkryté oce¾ovými skružami a zaliate
betónom.

Záver
Vo svojich odborných posudkoch J.

Majko a A. Droppa vyjadrujú presvedèenie,
že jaskyòa Hladový prameò je najperspek-
tívnejším miestom, kadia¾ sa dá pohodlnou
cestou dosta� do už známych priestorov
Èachtickej jaskyne a objavia množstvo no-
vých, neznámych èastí. S tým to názorom sa
stotožòujem i ja. No nie som presvedèený,
že ís� po vode je to najš�astnejšie riešenie.
Treba zobra� do úvahy i posudok druhého
potápaèského prieskumu. Tento previedli v

roku 1973 potápaèi Buday a Kucharoviè z
Trenèianskej Nymphy. Ich verdikt po pries-
kumovej akcii znel: "Z jazera nevedie ïalšie
pokraèovanie do predpokladaných pries-
torov, ktoré zistili brnenský potápaèi v roku
1961. Údaje, ktoré uvádzajú, nezodpove-
dajú skutoènosti." �ažko posúdi� kde je
pravda. No myslím si, že pre náš "suchých"
jaskyniarov to ani nie je podstatné. I keby
sme sa prestrie¾ali za sifón, po pár metroch
bude ïalší. A to je zasa práca iba pre potá-
paèov. Tu zostáva iba jedno. Zamera� sa na
prieskum úzkych komínov nad jazerom, kde
by mohli by� ïalšie priestory. K tomu
nasvedèuje i skutoènos�, že asi 20 m nad
terajším vchodom do jaskyne sa vo svahu
nachádza bývalý suchý vejár. V minulosti
v òom bol aj vykonaný zbežný prieskum, no
bez úspechu. O možných priestoroch nad
vyvieraèkou svedèí rad ïalších faktorov.

1) Medzi najnižším miestom Èachtickej
jaskyne a vyvieraèkou zostava neznámy 70 -
80 m výškový rozdiel.

2) Poèas nízkeho stavu vody, keï je sifón
pred jazerom priechodný, prúdi vzduch
smerom do jaskyne.

3) Na povrchu planiny je pozorovate¾ný
výrazný tektonický zlom, od vyvieraèky
smerom na sever, ktorý je snáï' ukonèený
až na Salaškach radou závrtov.

Ako vidie� z uvedeného, možnosti do-
tiahnu� dielo zapoèaté našimi predchod-
cami do úspešného konca tu sú. Záleží len
na náš, ktorým smerom upriamime svoje
úsilie. Zatia¾ sme nemali možnos� si overi�
výkonnos� odvodòovacieho systému, lebo
od jeho vybudovania je sústavný pokles
vody. No pokia¾' sme dobre odhadli priemer
rúr odtokového kanála a bude staèi� od-
vádza� vody z jaskyne, potom bude možné
na lokalite systematicky pracova�.
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Najdlhšie jaskyne:

Stav k 1.1.1992
1. Systém Demänovských jaskýò (Nízke

Tatry, Ïumbierske Tatry, Demänovské vr-
chy) cca 23 000 m

2. Stratenská jaskyòa (Spišsko-gemer-
ský kras, Slovenský raj 18 545 m

3. Jaskyòa Màtvych netopierov (Nízke
Tatry, Ïumbierske Tatry, Ïumbier) cca
8 000 m

4. Domica - Èertova diera (Slovenský
kras, Silická planina) cca 5 900 m

5. Starý hrad (Nízke Tatry, Ïumbierska
Tatry, Demänovské vrchy) 5 l0l m

6. Jaskyòa v Záskoèí - Na Predných
(Nízke Tatry, Ïumbierske Tatry, Demänov-
ské vrchy) 5 034 m

7. Javorinka (Tatry, Východne Tatry,
Vysoké Tatry) cca 3 900 m

8. Moldavská jaskyòa (Košická kotlina,
Medzevská pahorkatina) cca 3 500 m

9. Èachtická jaskyòa (Malé Karpaty,
Èachtické Karpaty, Nedze) cca 3 200 m

10. Jaskyòa Skalistého potoka (Sloven-
ský kras, Jasovská planina) cca 3 000 m

11. Harmanecká jaskyòa (Ve¾ká Fatra,
Bralná Fatra) cca 2 500 m

12. Liskovská jaskyòa - jaskyòa L-2
(Podtatranská kotlina, Liptovská kotlina,
Choèské podhorie) 2 160 m

13. Bobaèka (Spišsko-gemerský kras,
Muránska planina) 2 143 m

14. Jasovská jaskyòa (Košická kotlina,
Medzevská pahorkatina 2 122 m

15. Psie diery (Spišsko-gemersky kras,
Slovensky raj) cca 2 100 m

16. Javorová priepas� (Nízke Tatry,
Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy) cca
2 039 m

17. Bystrianska jaskyòa (Horehronské
podolie, Bystrianske podhorie) cca 2 000 m

18. Belianska jaskyòa (Tatry, Východné
Tatry, Belianske Tatry) 1 752 m

19. Stanišovska jaskyòa (Nízke Tatry,
Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 1
680 m

20.Ardovská jaskyòa (Slovensky kras,
Silická planina) cca 1 600 m

21.Gombasecká jaskyòa (Slovensky
kras, Silická planina) I 525 m

22.Brestovská jaskyòa (Tatry, Západné
Tatry, Roháèe) 1 450 m

23. Suchá jaskyòa (Ve¾ká Fatra) 1 400m
24.-26. Drienovská jaskyòa (Slovenský

kras, Jasovská planina) 1 300 m
Jaskyòa v Zlomiskách (Nízke Tatry,

Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy) cca
1 300 m

Nová Stanisovska jaskyòa (Nízke Tatry,
Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy) cca
1 300 m

27. Dobšinská ¾adová jaskyòa (Spišsko-
gemersky kras, Slovensky raj) 1 232 m

28.-29.Krásnohorská jaskyòa (Sloven-
ský kras, Silická planina) 1 100 m

Silická ¾adnica (Slovenský kras, Si-
lická planina) cca 1 100 m

30.Jaskyòa na Keèovských lúkach (Slo-
venský kras, Silická planina) cca 1 010m

31.Jaskyòa v ponore Jašterièieho ja-
zera (Slovenský kras, Silická planina) cca
1 000 m

32.-33. Èiernohorská jaskyòa (Jaskyòa
Kamenných oèí) (Tatry, Východné Tatry,
Vysoké Tatry) cca 950 m

Medvedia jaskyòa (Zimná jaskyòa)
(Nízke Tatry, Ïumbierske Tatry, Demänov-
ské vrchy) cca 950 m

34. Okno (Nízke Tatry, Ïumbierske Ta-
try, Demänovské vrchy) 930 m

35. Ponická jaskyòa (Zvolenská kotlina,
Zvolenská pahorkatina) cca 900 m

36. Milada (Slovensky kras, Silická pla-
nina) 800 m

37.-38. Hrušovská jaskyòa (Slovenský
kras, Silická planina) 780 m

Suchá jaskyòa (Nízke Tatry, Ïum-
bierske Tatry, Demänovské vrchy) 780 m

39.Jaskyòa nad Kadlubom (Revúcka
vrchovina, Železnícke predhorie) 708 m

40. Huèiaca vyvieraèka (Slovenský
kras, Plešivská planina) cca 700 m

41.Driny (Malé Karpaty, Pezinské Kar-
paty, Smolenická vrchovina) 650 m

NAJDLHŠIE A NAJHLBŠIE JASKYNE SLOVENSKA.

Pavel BELLA
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42. Jaskyòa nad vyvieraèkou (Malá Fat-
ra, Krivánska Fatra, Krivánske Veterné hole)
cca 620 m

43.-46. Bystriansky závrt (Horehronské
podolie, Bystrianske podhorie) 600 m

Kunia priepas� (Slovenský kras, Ja-
sovská planina) 600 m

Štefanová I. (Nízke Tatry, Ïumbier-
ske Tatry, Demänovské vrchy) cca 600 m

Zadný úplaz (Tatry, Západná Tatry,
Èervené vrchy) cca 600 m

47. Ve¾ké Prepadlé (Malé Karpaty, Pe-zin-
ské Karpaty, Homo¾ské Karpaty) 697 m

48. Zlatá diera (Spišsko-gemerský
kras, Slovensky raj) 597 m

49.-50. Nová Kresanica (Tatry, Zapadne
Tatry, Èervené vrchy) 550 m

Teplica(Spišsko-gemerský kras, Mu-
ránska planina) 550 m

Najhlbšie jaskyne:

Stav k 1.1.1992
1. Starý hrad (Nízke Tatry, Ïumbierske

Tatry, Demänovské vrchy) 432 m
2. Javorová priepas� (Nízke Tatry, Ïum-

bierske Tatry, Demänovské vrchy) 309 m
3. Jaskyòa Màtvych netopierov (Nízke

Tatry, Ïumbierske Tatry, Ïumbier) 300 m
4. Jaskyòa v Záskoèí - Na Predných

(Nízke Tatry, Ïumbierske Tatry, Demänov-
ské vrchy) 284 m

5. Jaskyòa Skalistého potoka (Slovenský
kras, Jasovska planina) cca 230 m

6. Kunia priepas� (Slovenský kras, Ja-
sovska planina) 203 m

7. Tristárska priepas� (Tatry, Východné
Tatry, Belianske Tatry) 201 m

8. Stratenská jaskyòa (Spišsko-gemer-
ský kras, Slovensky raj) 194 m

9. Javorinka (Tatry, Východne Tatry,
Vysoké Tatry) cca 190 m

10. Èertova diera (Slovenský kras. Hor-
ný vrch) 186 m

11. Brázda (Slovenský kras, Silická pla-
nina) 181 m

12. Systém Demänovských jaskýò (Níz-
ke Tatry, Ïumbierske Tatry, Demänovské
vrchy) 173 m

13.-14. Bystriansky závrt (Horehronské
podolie, Bystrianske podhorie) 164 m

Zadný úplaz (Tatry, Zapadne Tatry,
Èervené vrchy) 164 m

15. Belianska jaskyòa (Tatry, Východné
Tatry, Belianske Tatry) 142 m

17. Ve¾ká Buková priepas� (Slovenský
kras, Silická planina) 141 m. 

18. Priepas� v Osobitej (Tatry, Západné
Tatry, Osobitá) cca 140 m

19. Ponorná priepas� (Slovenský,
Silická planina) 135 m

20. Ve¾ká ¾adová priepas� (Nízke Tatry,
Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 125
m

21. Diviaèia priepas� (Slovenský kras,
Plešivecká planina) 123 m

22.-23. Priepas� v Okolíku (Tatry. Zá-
padné Tatry, Osobitá) 120 m

Veterná priepas� (Slovenský kras,
Horný vrch) 120 m

24. Jaskyòa Slnecneho luca (Nízke Ta-
try, Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy)
113 m

25. Dobšinskeho ¾adová jaskyòa
(Spissko-gemerský kras, Slovensky raj)

112m
26.-27. Nová Kresanica (Tatry, Západné

Tatry, Èervené vrchy) 110 m
Silická ¾adnica (Slovenský kras, Si-

lická planina) cca 110 m
28. Michòová (Spišsko-gemerský kras,

Muránska planina) 105 m
29. Mojtínska priepastná jaskyòa (Strá-

žovské vrchy, Zliechovská hornatina,
Strážov) 104 m

30. Zvonivá jama (Slovenský kras, Ple-
šivská planina) 101 m

31. Obrovská priepas� (Slovenský,
Dolný vrch) 100 m

32. Kosienky (Nízke Tatry, Ïumbierske
Tatry, Demänovské vrchy) 97 m

33. Priepas� v Sivom vrchu (Tatry, Zá-
padné Tatry, Sivý vrch) 93 m

34.-35. Bystrianska jaskyòa (Horehron-
ské podolie, Bystrianske podhorie) 92 m

Jaskyòa na Rúbani (Strážovské vr-
chy, Zliechovská hornatina, Strážov) 92 m

36.Èachticka jaskyòa (Malé Karpaty,
Èachtické Karpaty, Hadzel) 90 m

37. Jaskyòa za Bukovicou (Nízke Tatry,
Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy)
87 m

38. Majkove ponory (Malé Karpaty,
Pezinské Karpaty, Homo¾ské Karpaty) 84 m

39. Psie diery (Spišsko-gemerský kras,
Slovensky raj) 83 m

40. Ve¾ká Artajama (Vihorlatské vrchy,
Humenské vrchy, Krivoštianka) cca 80 m

41.-42. Dvojitá priepas� (Slovenský kras
, Dolný vrch) 79 m

43. Muflónia priepas� (Slovenský kras,
Plešivská planina) 77 m

44.-49. Dubová priepas� (Slovenský
kras, Dolný vrch) 75 m

Harmanecká jaskyòa (Ve¾ká Fatra,
Bralná Fatra) cca 75 m

Jelenia priepas� (Slovenský kras,
Plešivská planina) 75 m

Netopieria jaskyòa (Spišsko-gemerský
kras, Muránska planina) 75 m

Priepas� pod Hajgošom (Slovenský
kras, Jasovská planina) 75 m

Trojramenná priepas� (Slovenský kras,
Jasovská planina) 75 m

50.-51. Ve¾ká priepas� na Meškove (Ve¾-
ká Fatra, Šípska Fatra) 72 m

Šingliarova priepas� Slovenský kras,
Plešivská planina) 72 m

24



PODOLIE
Speleológovia z Èortkova pokraèovali v

mapovaní nového rajónu jaskyne Mlynki,
ktorej celková dåžka dosiahla 23 km. V
Optimistickej jaskyni ¾vovskí jaskyniari
skonèili  výskum  dvoch nových èasti  Za-
jazerného rajónu (každý po 900 m) a zá-
roveò objavili nové chodby v rajóne Svežaja
voda (1 100 m). Dokonèili mapovanie èasti
chodieb vnútorných polygónov. Celková
dåžka jaskyne je 178 km.

ZAKARPATIE
Jaskyniari Zakarpatia a Lvova zmapo-

vali jaskyòu v konglomerátoch Krasnyj ka-
meò (900/-56 m) objavenú v roku 1988. V
oblasti mesta Skole lvovèania preskúmali
nieko¾ko gravitaèno-tektonických jaskýò v
pieskovcoch, z ktorých najväèšia trojvcho-
dová Prostrednoj dvor má dimenzie 500/-
40 m.

KRYM - DOLGORUKOVSKAJA JAJLA
Simferopo¾skí jaskyniari pokraèovali v

prieskume jaskyne Golubinaja (2 km/-130
m) pravdepodobne súvisiacej s jaskyòou
Krasnaja. Zaèiatkom mája speleopotápaèi z
Moskvy (V. Pejsner, V. Kiselev) a Rjazane (V.
Komarov) pokraèovali v prieskume výve-
rovej jaskyne Alešina voda. Za štvrtým si-
fónom (S4) prekonaným pre tesnos� len   jed-
ným z potápaèov bolo prejdené 800 m
meandrových chodieb po S5. Spolu s touto
èas�ou je jaskyòa druhou najdlhšou na
Kryme (viac ako 3,5 km). V susednej vý-
verovej jaskyni Eni-Sala-3 súèasne prebie-
hala expedícia speleopotápaèov z MGU. Ich
snaženie zavàšil R. Prochorov prekonaním
S2 (115/-17 m), za ktorým neïaleko sa
chodba rozdvojuje s dvoma novými sifónmi.

SEVERNÝ KAUKAZ
Koncom decembra 1989 dvojica spe-

leopotápaèov (V. Komarov, V. Kiselev) zo-
pakovala prechod vzdialeného sifónu na
+215 m vo výverovej jaskyni Universitet-
skaja (Sev. Osetínsko), za ktorým preskú-
mala a zmapovala 1 160 m chodieb. Dåžka
jaskyne dosiahla 4470 m, denivelácia je
+305 m.

ZÁPADNÝ KAUKAZ - MASÍV ARABIKA
Moldavskí speleológovia pokraèovali vo

výskume jaskyne Berèilskaja hlbokej -450
m. Kyjevskí speleológovia a speleológovia z

Poltavy prehåbili priepas� Golubaja a spojili
ju so systémom Arabikskaja v priepasti
Genrichovaja Bezdna (-220 m). Systém tak
dostal tretí vchod, ale håbka sa nezmenila
(- 1110  m). V rajóne masívu Chyrka ir-
kutskí jaskyniari (vedúci Osincev) objavili
novu ve¾kú kavernu Samra, ktorú pres-
kúmali do håbky -260 m. Bieloruskí jas-
kyniari (vedúci S. Krasko) prekonali
prekážky v -470 m v jaskyni Èerepašja a
prenikli do meandra konèiaceho závalom v
-550 m.

BZYBSKÝ CHRBÁT
V západnej èasti chrbta ¾vovskí jasky-

niari našli dve priepasti hlboké okolo 100
m a preskúmali ešte jednu dutinu z -70 na
-140 m.  

CHIPSTINSKÝ MASÍV
Charkovskí jaskyniari pokraèujú vo

výskume jaskyne Baško (3 km/ -400 m).
Moskovskí jaskyniari objavili novu priepas�
30 V (- 250 m). Jaskyòa Veterok bola pres-
kúmaná po úžinu v -270 m speleológmi
MGÚ. Tí isti skúmali aj priepas�
Alexinského na Dzyšrinskom masíve. Tam
boli prehåbené aj dve priepasti z -80 do -150
a od - 400 do -465 m. Koncový sifón v - 463
m bol preskúmaný až po zúženie (20 m/-15
m). Krasnojarskí potápaèi pokraèovali v
prieskume výverovej jaskyne Mèišta (4
km/-73, +90 m). Vo vstupnom sifóne S1 sa
P. Minenkov a A. Skaèkov ponorili v za-
plavenej priepasti do -63 m, prièom spustili
olovnicu ešte do håbky 10 m za úèelom
premerania håbky. Priepas� pokraèuje. V
druhej "bubline" S1 bola zmapovaná èas�
nových boèných chodieb v dvoch spojených
galériách. Sifón, ktorým sa táto vetva konci,
bol preskúmaný do vzdialenosti 120 m (-20
m) A. Burmagom. Najväèšie �ažkosti pred-
stavuje prienik koncového sifónu S2, ktorý
ma ohyb v håbke -48 m. Na druhý pokus sa
P. Minekovovi podarilo prepláva� 320 m
sifónu a zastal v håbke -45 m. Väèšia èas�
sifónovej chodby je v håbke 35 m.

NOVOAFONSKÝ MASÍV
Speleológovia z Moskvy, Riazane, Ros-

tova n. D., Krasnojarska a druhých miest
pokraèovali vo výskume výverovej jaskyne
Chabju. Poèas zimnej expedície prenikli a
zmapovali 5 km nových chodieb. Dåžka jas-
kyne presiahla 8 km. Je to najväèšia jas-
kyòa krajiny mapovaná za sifónmi. V

SPELEOLOGICKÉ OBJAVY V ZSSR V ROKU 1990

V. KISE¼OV - A. KLIMÈUK
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novembri urobili pokus o prienik vstupným
sifónom J75/-15 m) v susednej výverovej
jaskyni Èernaja voda.

SEVEROZÁPADNÝ KAUKAZ
Vo februári Krasnojarci Èanèikov a

Minenkov dokonèili potápanie vo výverovej
jaskyni Podzemnaja Chosta (Voroncovskij
chrbát), kde 200 m sifón prudko spadá.
Zastavili sa na -48 m.

URAL
Dåžka jaskyne Geol6gov - 2 bola

snažením permských speleológov zväèšená
o 600 m a ma 4 km.

STREDNÁ ÁZIA
V auguste prenikli novosibírski a bul-

harskí jaskyniari na plató Polatchan
neïaleko masívu Èingan v priepasti A.
Zajdmana do håbky okolo -400 m. Jaskyòu
objavili jaskyniari z Novosibirska v roku
1988. Septembrová expedícia jaskyniarov z
Taškentu (vedúci V. Dolgij) jaskyòu ešte
prehåbila okolo 100 m po nasledujúcu
úžinu.

Živo bolo v júli - auguste na chrbte
Baisuntan. Tu pracovali jaskyniari z Uralu,
Uzbekistanu a V. Británie. Na severe ma-
sívu Hodza-Gur-Gur-Ata spoloèná expedí-
cia sverdlovského speleocentra a
anglického klubu Eldon Pothole zmapovala
34 nových vchodov steny dåžky 10 km.
Skúmali tri ve¾ké jaskyne. Najdlhšia z nich
Temnaja zveda (4 km/-168 m) so štyrmi
vchodmi (3 550 - 3 600 m n.m.) sú 150 nad
úpätím steny, èo si vyžiadalo dva dni kom-
plikovaného lezenia. Jaskyòa tvorí prak-
ticky jednu zložitú galériu, ktorej 1 km
zaberá ¾adová rieka (t - 3°C). Zastali pred
¾adovou priepas�ou. Jaskyòa Prima bola
preskúmaná po priepas� v håbke 228 m.
Jaskyòa Utrennaja Zveda nebola zmapo-
vaná, no v nej prenikli do håbky okolo 210m
a zastali taktiež nad hlbokou priepas�ou.
Druhá uralská expedícia pokraèovala v
prieskume najväèších jaskýò rajónu -
Festivaòoj a Boj-Bulok. Vo Festivalnoj jas-
kyni konci slepo jedna z hlbokých vetiev
(-620 m). Celková dåžka systému presahuje
12 km. V jaskyni Boj-Bulok v susednom
masíve Èu¾-Bair anglicko-sovietska skupi-
na (vedúci A. Višnevsklj) preskúmala dve
vetvy. Jedna z nich, stúpajúca z -600 do -
200 m hore proti prítoku, druhá z + 30 m
(vzh¾adom ku hlavnému vchodu) vedie
meandrom a kaskádami priepasti do -120
m, kde vyús�uje do inej chodby. Tato bola
smerom dolu preskúmaná po úžinu v -400
m (zmapovaná do -250 m) a smerom hore
do +210 m so stupòami do výšky 20 m.
Denivelácia jaskyne sa zväèšila o 58 m na
celkových 1 368 m. Hoci expedícia potvrdila
nemožnos� prehåbi� jaskyòu - dno tvorí

zatopený zával - teoreticky existuje prav-
depodobnos� zväèši� denivelácia o 300 m.

SAJANY
Krasnojarskí speleológovia pokraèujú v

mapovaní jaskyne V. Oresnaja, v ktorej
objavili ešte dva vchody. Dåžka zmapova-
ných chodieb prekroèila 42 km.

ALTAJ
Novosibírski speleológovia (vedúci G.

Makismov) poèas novembrovej expedície
prehåbili jaskyòu DUETT z -76 do -145 m

NAJDLHŠlE JASKYNE ZSSR k 1.1.1991
1. Optimistická 178 000 m
2. Ozernaja 107 300 m
3. Zoluška 82 000 m
4.    Kap-Kutan-Promežutoènaja 54 000m
5. V. Orešnaja 42 000 m
6. Mlynki 23 000 m
7. Krista¾naja 22 000 m
8. Snežnaja-Mežennogo 19 000 m
9. Kulogorskaja - Troja 14 100 m
10. Krasnaja 14 000 m
11. Festiva¾naja 12 500 m
12. Gaurdakskaja 11 100 m
13. Voroncovskaja 10 640 m
14. Jascik pandori 10 100 m
15. Sumgan - Kutuk 9 860 m
16. Divja9 750 m
17. Chabju 8 200 m
18. Verteba7 820m
19. Kizelovskaja 7 600 m
20. Kinderlinskaja 6 700 m

NAJHLBŠlE JASKYNE ZSSR k 1.1.1991
1. V. Pan�uchina - 1 508 m
2. Snežnaja-Mežennogo - 1 370 m
3. Boj - Bulok - 1 368 m (- 1 158, + 210)
4. V. Iljuchina - 1 240 m
5. Arabikskaja - 1 110 m
6. Kijevskaja - 990 m
7. Moskovskaja - 970 m
8. Napra - 856 m
9. Pionerskaja - 815 m
10. Grafskij proval - 780 m
11. Forelnaja - 740 m
12. Kaskadnaja - 630 m
13. Festiva¾naja - 620 m
14. Ura¾skaja - 565 m
15. Vesennaja - 550 m
16. Èerepešja - 550 m
17. Gandi - 540 m
18. Parjašèaja ptica - 535 m
19. Ruèejnaja-Zabludšich -510m
Osennaja-Nazarovskaja - 500 m
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Keï som na poslednom Predsedníctve
SSS nazval èinnos� dobrovo¾ných jasky-
niarov ich koníèkom, svojským spôsobom
zábavy, netušil som, že popudím proti sebe
viacerých jaskyniarov. Ako som si vôbec
mohol dovoli� oznaèi� ich otázku a zodpo-
vednú robotu ako zábavu?

Otázka kladená oddávna jaskyniarom,
preèo tam, chlapi, vlastne leziete, je dnes, v
období nepremysleného búrania starých
poriadkov, zvláš� aktuálna. Sú speleoló-
govia, ktorí kopu, objavujú a dokumentujú
slovenské podzemie iba pre patriotický pocit
obohacovania svojej rodnej republiky. Ale
ako som mal možnos� spozna�, drvivá väèši-
na dobrovo¾ných jaskyniarov lezie do dier
preto, lebo je to ich koníèek, svojsky spôsob
odreagovania sa od každodenných povin-
nosti. Títo ¾udia budú kopa� v jaskyniach v
ktoromko¾vek state, èí im za to bude platia
alebo nie. Som rad, že väèšina náš sme
fanatici, ktorí obetujú svoj vo¾ný èas, vezmú
zo svojho, aj keï možno nabúraného rodin-
ného rozpoètu a pôjdu opä� do dier.

Reštrikèná politika štátu a všeobecné
rušenie štátnych dotácií sa dotklo aj našej
Spoloènosti. Za predchádzajúceho režimu
štát poskytoval slovenskému jaskyniarstvu
urèité financie, èas� ktorých, vïaka porozu-
meniu Ministerstva kultúry aj niekdajšieho
vedenia MSK, SSJ, ÚŠOPu, sa dostávala k
dobrovo¾ným jaskyniarom. Pravda, táto
dotácia sa prerozde¾ovala zaujímavým, sve-
tovo originálnym spôsobom. Urèitá èas� išla
na chod sekretariátu a vedenia Spoloènosti,
najväèšia èas� na cestovné a stravné a osta-
toèek na najdôležitejšie: nákup výstroja,
špeciálneho vybavenia, prístrojov, mater-
iálu.

Dnes sme bez štátnych dotácii a pri stá-
vajúcej ekonomike ich v doterajšej forme už

viac nedostaneme. Neostáva nám niè iné,
ako zavies� do nášho snaženia tržné vz�ahy,
obvyklé v krajinách-vzoroch. Sami sa
musíme pousilova� o získanie financií na
svoju èinnos�. Kultúra dobrovo¾ných jasky-
niarov v porovnaní s jarmoèníkmi a špeku-
lantmi snedej pleti je bezosporu väèšia,
preto nepochopia tržné vz�ahy ako trhnú� èo
sa dá. Ide v podstate o to, nauèi� sa predá-
va� výsledky svojej podzemnej roboty,
spropagoval ju, presvedèi� štátnych úrad-
níkov, že naša práca je užitoèná a pre
rozkvet Slovenska aj jednotlivých oblastí
potrebná.

Je kde ponúka� výsledky speleologickej
práce: o niektoré výsledky dokumentácie má
záujem SMOPaJ, v doh¾adnej dobe ich bude
potrebova� Slovenská komisia pre životné
prostredie, aktívnu ochranu krasového
podzemia možno ponúknu� štátnej ochrane
prírody, na centrálne akcie výchovného
charakteru môže prispie� Ministerstvo škol-
stva, mládeže a športu, na pracovné a
kultúrne akcie zasa Ministerstvo kultúry. Je
potrebne obráti� sa na tieto inštitúcie a jed-
notlivých úradníkov úporným
presviedèaním donúti� k pusteniu groša.

Aj samotné oblastné skupiny sa môžu
obráti� na miestne úrady štátnej správy,
úrady životného prostredia, oblastné stre-
diská ochrany prírody. Propagácia speleo-
logickej práce v miestnych novinách
napomôže k lepšiemu poznaniu potreby
podpory dobrovo¾ných jaskyniarov, a to aj v
podnikoch alebo súkromných firmách.
Prednášky, premietanie diapozitívov, filmov,
výveska vo väèšom meste tiež informuje,
zaujme. A netreba sa necha� odradi� prvými
neúspechmi.

VLASTNÁ

TVORBA Eduard KLADIVA

ÚVAHA NA AKTUÁLNU TÉMU
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Na zasadnutí Predsedníctva SSS
29.2.1992 bola schválená vnútorná smerni-
ca SSS Pravidlá priznania práva na pred-
nostný prieskum a výskum lokality známa
skorej ako právo priority. Prijatá smernica
upravuje vz�ahy medzi pracovnými
skupinami pôsobiacimi pod záštitou SSS,
nerieši a ani nemôže rieši� vz�ahy medzi
èlenmi SSS a pracovníkmi štátnej ochrany
prírody, medzi SSS a profesionálnymi
zložkami speleológie, medzi èlenmi SSS a
jaskyniarmi z iných organizácii vrátane
ÈSS. Nenahrádza ani povolenie na speleo-
logicky prieskum, iba vymedzuje vz�ahy
medzi aktívnymi jaskyniarmi a v podstate
predstavuje zhrnutie nepísaných zákonov
dobrých vz�ahov medzi skupinami.

Je obecne známe, že v tzv. predrev-
oluènej praxi bol cely rad otázok spoloèen-
ského života právne nedoriešený a nad mno-
hými skutoènos�ami sa zatvárali oèi. Dnes
je situácia iná a aj SSS si musí vymedzi�
svoje miesto v spoloènosti presnými právny-
mi úkonmi. Právo priority je právnym pred-
pisom, pôsobiacim do vnútra organizácie.
Medzi ïalšie právne úkony, ktoré dnešné
vedenie postupne zabezpeèuje, patrí pre-
dovšetkým upravenie vz�ahov so
Slovenskou komisiou pre životné prostredie
a tiež s Ministerstvom kultúry SR a
Ministerstvom školstva, športu a mládeže
SR. Dôležitým úkonom v budúcnosti bude
aj uvedenie vlastných Stanov a ïalších vnú-
torných predpisov do súladu s platnými, no
stále sa meniacimi zákonmi.

Pri výbere svojho budúceho pracoviska
závisí iba na rozhodnutí pracovnej skupiny
èí bude žiada� Predsedníctvo SSS o právo
priority. Keï tak neurobí, nemusí písa�
žiados�, nemusí vykazova� aktívnu èinnos�,
ale nemôže sa èudova�, keï iná skupina
zaène na lokalite pracova� bez ich súhlasu
alebo bude prezentova� dosiahnuté výsledky
na lokalite ako svoje. Vedenie SSS sa bude
usilova� zabezpeèi�, aby výsledky práce na
konkrétnej lokalite prezentovala iba
skupina, ktorá na lokalitu právo priority
vlastní. Je jasné, že bez pomoci oblastných
skupín sa jej úsilie môže ukáza� ako zby-
toèné.

Teda sa diskutuje o termíne "aktívne
pracova� na lokalite". Verím, že ani v budúc-
nosti sa nepodarí presadia strašiak v
podobe odpracovaných hodín, vy�ažených
kubíkov, alebo objavených metrov. Pre ve-
denie SSS budú dôležité roèné správy o
èinnosti skupiny a technické denníky
zasielané priebežne. Základom hodnotenia
práce skupín budú ich dlhodobé výsledky

v širokom obore jaskyniarskej èinnosti, èiže
nielen práca na lokalite (prieskum, doku-
mentácia,...), ale aj aktivita okolo jasky-
niarstva (úèas� na akciách SSS alebo iných
speleologických organizácii, èlánky, výsta-
vy, prednášky, t.j. propagácia, osveta, ve-
rejná prezentácia svojich úspechov) a aj
pomoc pri ochrane krasu. Preto doporu-
èujeme skupinám zahrnú� tieto aktivity do
svojich správ o èinnosti a stále bombar-
dova� redaktora jaskyniarskeho Spravodaja
svojimi príspevkami a prezentova� svoju
prácu na jaskyniarskych stretnutiach, aj v
prípade, keï úspechy nebudú bombastic-
ké. Akým spôsobom sa skupina zapíše u
širokej speleologickej obce a aký vytvorí
svoj obraz (po slovensky image), tak o nej
bude súdi� Predsedníctvo SSS, dostatoène
poèetný a odborne zdatný kolektív, pri pri-
de¾ovaní práva priority. Dnešná doba od
nás žiada vedie preda� svoje výsledky hoc
ako sú malé.

Pre automatické pridelenie práva pri-
ority pod¾a èlánku c. 10 treba žiadosti
vyplnené strojom pod¾a vzoru zasla� na
Sekretariát SSS do 30.9.1992. Predtlaèené
formuláre sa pokúsi do tej doby sekretariát
zabezpeèi�. Sami si overte, èí je vaša žiados�
na Sekretariáte riadne evidovaná. Nespráv-
ne vyplnené, neèitate¾né žiadosti budú vrá-
tene.

Predná strana žiadosti obsahuje mená a
adresy zodpovedných za práce na lokalite,
tieto funkcie môže pochopite¾ne kumulova�
jeden èlovek. Do vyjasnenia vz�ahov so štát-
nou ochranou prírody predsedníctvo
nebude zrejme požadova� vyjadrenie
ochranárov. Zadnú stranu tvorí starostlivo
vyplnená kópia titulnej strany Iden-
tifikaènej karty. Zvláš� pozorne vyplòujte
kolónky týkajúce sa urèenia polohy, aby
bolo možno lokalitu jednoznaène odlíši� od
iných lokalít. V rubrike Popis polohy uveïte
vzdialenosti a azimuty k najbližším kótam
vyznaèeným v základnej mape 1:100000.

Na záver chcem vyjadri� presvedèenie, že
tato smernica splní úèel, pre ktorý som
iniciatívne, ihneï po zrušení pracovných
rajónov Valným zhromaždením, vystúpil s
návrhom ako zabráni� negatívnym dôsled-
kom tohto rozhodnutia a zachova� aspoò
dajaký poriadok v rozdelení zodpovednosti
za speleologický prieskum na Slovensku a
že zabráni vzniku pirátskych skupín a ich
nájazdom na atraktívne, ale s ve¾kou ná-
mahou objavené jaskyne.

Eduard Kladiva

28

SLOVO O PRÁVE PRIORITY



...Nieèo o tom vedel Bobo Lenèo. Tak
som šiel za nim. Pochopite¾ne. To je prvá
fáza bádania. Lenže hovoril o tom èudne a
ochoty tiež nebolo dos�. Už dlho som po-
èúval o dákej strašidelnej diere. Samozrejme
laikov taká diera môže pripada� možno
hrozne. Preto som sa tomu neèudoval, ale
keï o ton celkom vážn hovoril aj Bobo, tak
ma to predsa len zarážalo. - Nie, neviem, ja
som vo vnútri nebol.

Odpovedal mi, keï som sa bližšie opýtal.
Nemal sto chuti mi viac vysvet¾ova�. Doz-
vedel som sa, že je to niekde za dielom na
kraji smrekového lesa na Kopanici. Diera
mala by� malá a nenápadná, preèo potom
vzbudzovala také obavy? Taká vec pri�a-
huje ako magnet. Že to nebola nijaká imagi-
nárna vybájená záležitos�, o tom už nebolo
pochýb. Dosvedèil mi to Bobo. Kámoš, kto-
rému môžem dôverova�. Lenže neviem pre-
èo sa už nemohol rozpamäta� na polohu
objektu.

A tak som odchádzal sklamaný, lebo
zvyèajné s takými orientaènými údajmi èlo-
vek najskôr nájde "starú belú". Šiel som
sám a vôbec som si nefandil. Šiel som len
tak zo zanovitosti. Èo ak ... náhodou ... No
a ako som sa tak motal, skôr zbierajúc huby
ako pátrajúc, zrazu som sa ocitol pred ma-
lou nenápadnou preliaèinou. Nieèo ako ma-
lý závrtík a zhodou okolnosti to bolo hneï
na kraji smrekového lesa. Preliaèina bola
meter široká a dva metre dlhá. Poštuchal
som v nej palicou. Len tak. Sám sebe si
pripadajúc smiešne. Lenže zemina sa na-
ozaj zaèala kamsi usýpa�. Vyzeralo to s¾ub-
ne. Za malú chví¾u som èupel pri diere,
ktorá kolmo klesala do masívu. Perfektný
vápenec, elipsovitý tvar, dokonale erodo-
vaný zrážkovými vodami. Hneï sa mi zdalo,
že su� padá akosi hlboko. Cez hrdlo avénu
by sa iste prepchal niekto zo štíhlych èlenov
našej skupiny. Možno by to šlo aj mne, ale
bolo by to s �ažkos�ami. Nerobil som si však
ve¾ké nadeje. Veï sa nám chronicky nedarí.
A ani od tejto škáry sa asi niè lepšie nedá
oèakáva�. 

Z hliny som vypatlal menší kamienok a
hodil som ho dnu. Padal, odrážal sa od stien
nieko¾ko dlhých sekúnd, a keï dopadol,
ozval sa zvláštny, predsa však typický zvuk
ozveny z priestoru. Nechcelo sa mi veria, že
by sme naozaj mali š�astie. H¾adal som v
drnoch horúèkovité ïalší kamienok. Väèší
ako ten prvý. Diera vydávala divotvorné
pazvuky ako sa kameni odrážal a zvonil na
stenách, až dopadol do jasne vzdialene zu-
niaceho tajomného priestoru. Až ma zam-
razilo. To nie je obyèajná diera.

Z padania ïalších kameòov ma chytal
závrat a ošia¾ dokopy. Šachta musela by�
riadne hlboká. Možno 60 i viac metrov. A tá
zvláštna sple� zvukov ako z tajomného
zvonu. Na nijakú obyèajnú banskú vetraciu
šachtu to naozaj nevyzerá. Nemal som pri
sebe niè, bol som iba na¾ahko. Nedúfal som
ani v najmenšom, že sa mi nieèo podarí. To
je naša ve¾ká šanca. Do ústia diery som
zatlaèil starý lavór èo sa pova¾oval na kope
odpadu.

Rýchlym krokom, miestami pobehnúc,
som sa pustil do kopca. Najkratšou cestou
do dediny zverbova� pár chlapov a pokia¾
možno ihneï sa vráti� aj s potrebným vý-
strojom.

Keï som sa ešte asi po piatich minútach
ešte obzrel, aby som situáciu a terén riadne
zachytil v pamäti, ku stuhe lesa som zazrel
ís� dajaké deti. Doparoma, ešte tam niekto
spadne. Decká sa naozaj zastavili v tých
miestach, kde som tušil akustickú dieru.
Staèí, aby sa niekto pokåzol a prefrèí cez
hrtan ako kameò.

Ihneï som sa rozbehol naspä�. Keï som
dobehol ku skupinke, ktorýsi z nich už
vytiahol z jamy lavór. Boli to mali fagani,
mohli mat 12 až 13 rokov. Hneï som ich aj
okríkol.

Pustil som sa so zasranmi do rozhovoru
a vysvet¾oval som im aká je ta diera ne-
bezpeèná. No aby mi verili a aby som ich
odstrašil prikazujem, aby poh¾adali dáku
súcu skalu. O chví¾u mi dovliekli asi 15 kg
balvan. To narobí dos� rachotu a riadne ich

O JEDNEJ  DIERE
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to vy¾aká. Pomyslel som si a prikroèil k
diere. Všetci sa zhàkli okolo, prikrèení, s
dlaòami na kolenách, èakali, èo sa bude
dia� až hodím dolu ten balvan. - A teraz
chlapci dobre poèúvajte!

Pustil som skalu rovno do prostriedku.
Po dlhých sekundách ticha sa ozval dunivý
rachot. Striedavo sa menil. Znel èoraz viac
duto a z väèšej håbky. Bolo to naozaj efekt-
né.

- Tak toto na nich zanechá urèíte reš-
pekt vzbudzujúci dojem.

Myslím si, pozorujúc tváre chlapcov,
ako im ovísajú èe¾uste v deckom úžase.
Lenže mimovo¾ne som stàpol aj ja. Rachot
by mal už usta� a balvan dopadnú�. Diera
však stále a horlivejšie dunela, akoby sa
balvan prepadol do nekoneènej håbky. Zvu-
ky prerastali do neprirodzených akustick-
ých výšok. Èo sa to stalo? Neuverite¾né.
Kam padá ten balvan? Zdalo sa mi, že zem
sa mi zachvela pod nohami. Niekto skríkol.
Vnímal som vytreštené okále chlapcov, èo
teraz h¾adeli na mòa. Sekundy leteli. Dune-
nie neustávalo a zaèalo sa zda�, že balvan
sa s rachotom rúti zo závratnej håbky
naspä� k povrchu. Bolo to neuverite¾né. Èo
sa to stalo? Èo za pekelný stroj som to
spustil?

Èo sa to ženie k povrchu? Hnali sa mi
hlavou zmätené zmátožené myšlienky.
Úplne som zdrevenel na rozdiel od šarvan-
cov, ktorí sa už s vreskom hnali dolu sva-
hom ku neïalekému salašu. - Strašidelná
diera! - bleslo mi.

Rachot sa premenil na nedefinovate¾né
pazvuky, ktoré sa stále naliehavejšie pri-
bližovali k povrchu. Vôbec neviem, ko¾ko
èasu v skutoènosti ubehlo odvtedy, ako
kameò zaèal pada�, ale iste to už bolo ne-
príjemne dlho. Èosi z håbky vystupovalo k
povrchu. Bolo to poèu�. Bolo to cíti�. Nebolo
možné o tom pochybova�. Stàpol som hrô-
zou. Zatriasol so mnou pud sebazáchovy.
Rozbehol som sa šialeným behom. Priamo
k hrebienku. Bežal som tak zbesilo, že za
niekoho minú� som sa úplné uštval. Štvor-
nožky som sa driapal do svahu. V hlave mi
búrlivo búšila rýchla frekvencia úderov
srdca. Mohol som prebehnú� asi tak 400 m,
keï som sa úplné vyèerpaný z malého pa-
horku zhrozene obzrel v oèakávaní nejakého
nad¾udského výjavu. Bol to iba krátky

okamih a mohol by som odprisahal, že od
kraja lesa sa rozlievalo èosi slizké a odporné
sipiace ako ohromný had - snáï sám zak-
liaty drak vo Váhu ...

Nemôžem však poveda�, èo to v sku-
toènosti bolo. Kyslíkový dlh mi zatemòoval
mozog. Bol som na konci s dychom, ale ešte
stále som sa vliekol. Hrebeò už nebol ïa-
leko. Èiara horizontu na hrebeni bola už na
dosah. Keï som ostal leža� takmer s roz-
trhnutými p¾úcami hore na rovinke hre-
beòa a keï som sa po desiatich minútach
s tvárou zaborenou v zemi uk¾udnil, pri-
padalo mi to všetko ako zry sen. 

- Príšerná diera! A bola to vôbec pravda?
Keï som sa potom postavil na roztrasene
kolena nevidel som dole v údolí niè
podozrivého. Bolo ticho. Iba údery nepoko-
jného srdca prezrádzali, že sa nieèo dialo ...

Keï som chalanom rozprával, èo sa mi
prihodilo, nikto sa nezdržal smiechu. Bol to
vraj vynikajúci echohoror, aby som ho vraj
napísal, že mi to možno niekde uverejnia.
Nikto ma nebral vážne. Ani keï som im
tvrdil, že ich tam dovleèiem. No smial sa i
Bobo. Vraj tú dieru si iba vymyslel, aby ma
napálil..

Tak to ma dožralo. Vo vlasoch sa mi
beleli prvé šediny. Nikdy predtým som ich
nemal. Èo si myslíte, že sa mi sníva? Na-
pokon sa dali prehovori�. V jedno poobedie
sme sa tam vybrali. V batohu som niesol
fo�áky, výstroj a vôbec všetko potrebné. Za
mnou vtipkovali chalani a obèas vybuchli
hurónskym smiechom, keï im Bobo ru-
kami vysvet¾oval, ako ma chcel napáli�. -
Však sa vy dosmejete!

Keï sme sa priblížili k lesu rozbúchalo
sa mi srdce. Miesto som poznal pod¾a sta-
rého suchára na kraji smrekového porastu.
Zastavil som sa ako obarený. Po preliaèine
nebolo ani chýru. Žiadna diera, iba riedky
súvislý trávnik.

- Doparoma, tu to bolo...!
Odpovedal mi iba uznanlivý hlasitý re-

hot. Chlapci sa vá¾ali po zemi, keï som
zaèal po¾nou lopatkou ako nepríèetný rýpa�
v trávniku. Doteraz tomu nemôžem uveri�.
Naozaj sa mi to iba snívalo?

Eduard PIOVARÈI
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Neúprosný zákon života a smrti prerušil životnú pú ť
Viktora Plevu, jaskyniara známeho staršej generácii, kto-
rý po dlhej chorobe dna 15. februára 1990 zomrel v
Kežmarku vo veku 66 rokov.

Zosnulý sa narodil 17. septembra 1923 v Kežmarku.
V jaskyniarstve sa profesionálne angažoval v rokoch
1948 - 1956. Spočiatku pôsobil ako člen Spišského ko-
lektívu Slovenskej speleologickej spoločnosti. Svoj prvý
speleologicky objav zaznamenal v roku 1951, kedy s Ing.
Ladislavom Kieferom objavil Puklinovú  jaskyňu na Dre-
veníku pri Spišskom Podhradí. V tom istom roku po-
kračoval v prieskume Poráčskych jaskýň.

Najväčší úspech však dosiahol, keď v roku 1952 so
spolupracovníkmi objavil Medvediu jaskyňu v terajšom
Národnom parku Slovenský raj. Istý čas pôsobil vo fun-
kcii vedúceho pre Výs-kum a ochranu jaskýň pri n.p.
Cestovný ruch pre oblasť Slovenského raja, Tatier a
Pienin.

V rokoch 1954 - 1955 sa podie ľal na prieskume
zaľadnenej Jaskyne nad Litmanovou pri Starej Ľubovni.
Praktické spoločenské požiadavky ho zaviedli aj do
jaskyne Aksamitka v Pieninách, kde sa pokúšali pre-
niknúť spolu s J. Jiráskom, A. Begalom a J. Marom do
nových priestorov. Pracoval aj v podzemí Belianskej
Jaskyne v Belianskych Tatrách a na ďalších lokalitách v
okolí rodného Kežmarku. Zúčastnil sa tiež na speleolo-
gickom prieskume v Koscielinskej doline na po ľskej
strane Červených vrchov v Západných Tatrách.   

V roku 1952 sa mu dostalo ocenenia, kedy bol spolu
s viacerými slovenskými jaskyniarmi - objavite ľmi prijatý
povereníkom Dopravy pri Hlavnej správe cestovného
ruchu v Bratislave.

Túžba a optimizmus preniknú ť do tajomného pod-
zemia Slovenského raja ho hnala aj v neskoršom období,
práve v čase keď sa v blízkej Spišskej Belej začalo
prebúdzať prerušené jaskyniarstvo. V tých rokoch v nás,
mladých začínajúcich jaskyniarov umocňoval nielen
nádej na zapojenie do kežmarskej skupiny, ale pomo-
hol ďalej formovať predstavy o speleológii a preklenú ť
nakoniec stagnáciu.

Ešte aj v čase, kedy ho choroba pripútala trvalo na
lôžko, sa s veľkým sebazaprením a námahou chystal ís ť
s nami do neďalekých Levočských vrchov a prispieť tak
pri hľadaní zabudnutých jaskýň ktoré v minulosti nav-
štívil. Jeho informácie pomohli spolu s inými v teréne
spoľahlivo identifikovať zaujímavé a odbornej verejnosti
neznáme pseudokrasové jaskyne.

Okrem speleologických záujmov sa zosnulý veno-
val aktívne aj športovej a cvičiteľskej činnosti a spolu-
pracoval s Múzeom v Kežmarku. Svojou pracou a
výsledkami sa zaradil medzi úspešných a významných
jaskyniarskych priekopníkov a prispel tak nemalým po-
dielom k odkrývaniu podzemných klenotov našej Zeme.

Česť jeho pamiatke.
Stanislav PAVLARČÍK

Zomrel 
Viktor Pleva
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Úvod.


Èinnos� výboru SSS, ale aj celej SSS
ovplyvnili, okrem iných, aj tieto faktory:


1. Na 11. VZ boli s výnimkou jedného
èlena zvolení do výboru SSS noví ¾udia,
neskúsení riadi� èinnos� takej organizácie
ako je SSS.


2. Schválenie nových stanov na 11. VZ,
pod¾a ktorých sa zmenili v zásade orgány
spoloènosti, ich postavenie a pôsobnos�.


3. Ostatné významné zmeny stanov
(zrušenie pracovných rajónov a pod.).


4. Zrušenie funkcie plateného tajom-
níka.


5. Rozpad sekretariátu SSS.
6. Odstúpenie z funkcii predsedov od-


borných komisií.
7. Rezignácia výkonného redaktora Jas-


kyniara na svoju funkciu a niektorých
èlenov redakènej rady.


8. Postavenie SSS voèi SMOPaJ.
9. Vz�ahy medzi èlenmi výboru.
10.Funkèné postavenie èlenov výboru


na pracoviskách.


Èinnos�' výboru.


V dôsledku vyššie uvedených skutoè-
ností vybor bol postavený pred nie jed-
noduchý problém ako riadi� SSS, aby sa
nielen jej práca nezastavila, ale aby mohli
OS pracova� bez väèších problémov.


Funkèné obdobie výboru netrvá ešte
ani rok, avšak bolo to obdobie ve¾mi
nároèné na riadenie èinnosti SSS. Výboru
chýbajú skúsenosti, rozh¾ad v dianí
spoloènosti. U-kázalo sa, že bez výkonného
sekretariátu je výbor �ažkopádny.


Výbor od 11. VZ zasadal pä�krát a
zvolal jedno predsedníctvo. Zo sedemèlen-
ného vý-boru sa 4 èlenovia zúèastnili
všetkých jednaní, traja èlenovia na 60%.


Po rozdelení funkcii nový výbor sa za-
oberal úlohami, ktoré vyplynuli z uznese-


nia 11. VZ. V prvom rade riešil otázku se-
kretariátu, ktorý nie je v optimálnom stave,
ale iba v takom, aby sa zais�ovala bez-
prostredná èinnos� SSS. Dohodnuté boli
právomoci sekretariátu, menovaná nová re-
dakèná rada Jaskyniara. Zaslane boli na
registráciu nové stanovy SSS.


Na ïalších zasadnutiach Vybor orga-
nizaène zais�oval centrálne akcie SSS
(lezecké dni, speleologickú školu, jasky-
niarsky týždeò a speleomíting). Prejedna-
ný bol návrh práva priority, zmluvy medzi
SSS a SSJ a SMOPaJ, zostavená bola ko-
misia pre strategické plánovanie v SSS (J.
Tulis, Zd. Hochmuth, E. Kladiva, B. Šmída),
ustanovený bol Ing. O. Bolaèek za vedúceho
trhacích prác a pod.


Výbor príliš ve¾a èasu venoval adminis-
tratívno-organizaèným otázkam. V mno-
hom suploval sekretariát a výbory OS.
Tento stav sa musí zmeni�. Výbory OS
musia prejavi� vo svojej práci viac
samostatnosti. Viac rozhodovacej právo-
moci musí ma sekretariát. Treba odbre-
meni� sekretariát od nákupných starostí.
Centrálne zaobstaráva� opravdu len urèitý
materiál. V maximálnej miere by si výstroj
a výzbroj mali pod¾a dopredu dohodnutého
rozpoètu zaobstaráva� OS. Tým by odpadli
skladové priestory aj práca v skladoch.


Na 15. júna 1991 vybor zvolal predsed-
níctvo SSS, ktoré schválilo rozpoèet SSS
na rok 1991, vypoèulo si správu o èinnosti
výboru od 11. VZ, správu o príprave cen-
trálnych akcií SSS a pod.


Stav èlenskej základne,


K 1.1.1992 registruje SSS 39 OS. Ïalšie
dve skupiny požiadali o registráciu.


V r. 1991 bolo evidovaných 800 èlenov
SSS, z ktorých 663 zaplatilo èlenské prí-
spevky. 


Na zasadnutí predsedníctva 15.VI. 1991
dostali vedúci OS za úlohu upresni� stav


Ján TULIS
predseda SSS


SPRÁVA O ÈINNOSTI SSS ZA ROK 1991
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èlenskej základne vo svojich skupinách.
Do polovice februára 1992 si túto povin-
nos� splnilo 24 OS. Takže skutoèný stav
èlenskej základne SSS nikto nepozná.


OS Zlate Moravce si zmenila názov na
Tríbeè, OS Dolný Kubín na Orava. OS
Liptovský Mikuláš sa rozdelila na OS Lip-
tovský Mikuláš a OS Nicolaus.


Èinnos� oblastných skupín
OS Banská Bystrica
Jaskyniari z OS B. Bystrica pracovali v


krase Ve¾kej Fatry a Slovenského Rudohoria
(Tajovský, Harmanecký, Lehotský a Ponic-
ký kras).


Sondovacie prace robili v jaskyni Vápe-
nica (kde sa dostali do håbky 21m), Rie-
èanskej, Kanálovej a v Ponickej jaskyni. Vo
viacerých jaskyniach (Peklo, Harmanecká,
Bartoška, V prepadlisku, Horòa a Pískavý
Jano bol urobený speleologicky prieskum.


V jaskyni Dedkove diery (Starohorské
vrchy, Tajovský kras) po 21 mesiacoch prá-
ce prenikli do asi 30 m hlbokej Polnoènej
priepasti, ktorou sa dostali do dómu Domi-
nika Èunderlika.


Povrchový speleologický prieskum èle-
novia OS vykonali v Racvalovej doline (za-
registrovaný 1 portál a výmrazová jaskyòa
Rl) a v doline Malé Cenovo (objavené dve
jaskyne: Jazveèia - 3 m dlhá a Kanálová -


10 m dlhá).


OS Bratislava
Èlenovia tejto OS pracovali v


Borinskom krase Malých Karpát.
Prieskumne a sondovacie prace


vykonávali v jaskyni Silnického,
Sedmièke, Ve¾ké prepadlé J-1, Vlèie jamy,
Sovia a Vetrák. V jaskyni Sedmièka praco-
vali na spojení s jaskyòou Silnického.
Objavených a zameraných tu bolo vyše 80
m chodieb.


Na štátnu trigonometrickú sie� boli
pripojené tieto jaskyne: Sovia, J3, Úkry-
tová, Gitara Sv. prijímania.


Najväèší úspech dosiahli jaskyniari v
Majkových ponoroch. Po prekopaní vstup-
ných zavalených èasti prenikli do jaskyn-
ných priestorov, v ktorých pracoval v r.
1958 J. Majko. V jaskyni dosiahli håbku
76,7 m pri dåžke chodieb okolo 230 m. Vo
vstupe do jaskyne osadili betónové skruže.


Zúèastnili sa pracovných akcii v
Èachtickej jaskyni, v Javorinke a na iných
lokalitách Západných Tatier. Pokus o
zdolanie Snežnej priepasti sa im nevydaril.


O výsledkoch svojej prace informovali v
dvoch príspevkoch na Speleófore a
Speleomítingu.


Koncom júna organizovali a pripravili
lezecké dni.


OS Brezno
V jaskyni Màtvych netopierov (Kozie


chrbty - Nízke Tatry) sledovali mikrokli-
matické pomery, upravovali prístupové
chodníky a sondovali v Bielej chodbe.


OS Èachtice
Svoju èinnos� sústredili na kras Bielych


Karpát a Považského Inovca, predovšetkým
na jaskyòu Landrovec, kde sondovali v Sta-
rej chodbe so silným prievanom. Výkopové
práce robili aj v sonde za Drieènym vàškom,
v Obèasnej vyvieraèke (Èachtice) a v Be-
ckovskej jaskyni. V Bodovskom ponore do-
siahli håbku 5 m.


OS Èervené vrchy
Èlenovia skupiny pracovali v krasových


územiach Západných Tatier na týchto
lokalitách:


V Zadnom úplaze rozširovali úzke chod-
by, preskúmané chodby zamerali.


Sondovacími prácami pokraèovali v No-
vej Kresanici, kde tiež domerali známe prie-
story.


V Salatínskej sonde postúpili do håbky
6 m.


Sondovacími prácami pokraèovali aj v
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priepasti Pod Malolaèniakom, kde dosiahli
håbku 12 m.


OS Demänovská dolina
Èlenovia OS pracovali v krase Demä-


novskej doliny v Pustej, Štefanovej a Tva-
rohovej jaskyni. Prekopávali zanesené
chodby, zis�ovali prievany.


Intenzívna a systematická práca prinie-
sla aj svoje výsledky. V Štefanovej jaskyni
objavili okolo 700 m nových priestorov s
bohatou sintrovoú výzdobou. Objavili Tva-
rohovú jaskyòu, dlhú 55 m.


V jaskyni Mieru zameriavali horné pos-
chodia, zabezpeèovali speleologické akcie v
Demänovských jaskyniach.


Zúèastnili sa výprav do našich (Morav-
ský kras) a zahranièných krasových území
(Monte Canin). Na taliansko - slovinskom
pohranièí objavili dve priepasti hlboké 190
a 160 m.


OS Dolné Orešany
Doplòovali propagaènú tabulu infor-


maèným a jaskyniarskym materiálom.


OS Dubnica
Jaskyniari tejto OS pracovali v Strá-


žovských vrchoch (Mojtínsky kras, kras
Langáèa a Ilavskej rovne, Vápèa, Ve¾kej
Tuchyne a Manínsky kras) a v Bielych Kar-
patoch (Vršatecký kras).


Èinnos� èlenov skupiny bola zameraná
predovšetkým na lokality Mojtínskeho kra-
su.


V Mojtínskej priepastnej jaskyni a v jas-
kyni Na rúbani pokraèovali v rozširovaní
úzkych chodieb, dokumentácii a fotodo-
kumentácii.


Sondovacie prace vykonávali v jaskyni v
Medzivší, Komoriciach a v priepasti medzi
Keèkami, kde dosiahli håbku 26 m a v
Strážovskej jaskyni.


V krase Ve¾kého Manína boli zadoku-
mentované tieto jaskyne: Pod vyhliadkou,
Pod previsom, Partizánska, Komora, Plaziv-
ka, Dvojitá diera, Studòa, Za skalou, V
stene, Neznámeho, Pod èernokòažníkom.
Preskúmané boli tri malé jaskynky.


V Malom Manine boli lokalizované a za-
dokumentované tieto jaskyne: Južná IV,
Horná, Brloh, Branicka, Hrdlo a Pec.


Zadokumentovaná bola aj Veterná diera
1 a 2, jaskyòa V Kavèiari, Lajošova diera,
priepas� V Hlbokom, jaskyòa V Pekle a
jaskyòa v Žiari.


V Žiari bol zaevidovaný mohutný výver
podzemných vôd a objavených 10 závrtov. 


OS Humenné
Speleologicky prieskum vykonávali v


Humenských vrchoch a v bradlovom
pásme.


Pri povrchovom prieskume v Humen-
ských vrchoch objavili Priechodnú
jaskyòu (12 m) a dve jaskyne K2, K3 dlhé
okolo 10 m.


V bradlovom pásme preskúmali puk-
linovitú jaskyòu (10 m) a nieko¾ko drob-
ných dier.


OS Chtelnica
Jaskyniari pracovali v krase Malých


Karpát a Považského Inovca.
V Èachtickej jaskyni objavili 60 - 70 m


nových priestorov.
Sondovacími prácami v Terasovej


jaskyni dosiahli jej dåžku 21 m, håbku 3,5
m. Sondovaním pokraèovali aj v Maèacej jas-
kyni.


V Dobrovodskom krase zamerali jasky-
òu D46 dlhú 75 m a hlbokú 30,4 m.


Povrchový prieskum vykonávali v okolí
Seliec (Považský Inovec), ale predovšetkým
v Moravianskom krase v masíve Grnica,
Jeleních jám a Bieleho vrchu. Pozorné a
intenzívne štúdium prievanov a vytrvalé
sondovanie priviedlo k objavu Modrovskej
jaskyne. Do konca roku 1991 v jaskyni bolo
zameraných 498 m pri celkovej dåžke
jaskyne 520 m. Na Grnici håbili sondu aj v
závrte G5, kde zatia¾ dosiahli håbku 7 m.


OS J. Majku
Jaskyniari tejto OS vykonávali sondo-


vacie prace v Líšèích dierach (Slovenský
kras. Horný vrch).


OS Košice - Jasov
Èlenovia skupiny pracovali na Jasov-


skej planine (Slovensky kras).
Èinnos� bola zameraná na získavanie


údajov o jaskyniach pre identifikaèné karty
(zakres¾ovanie vchodov do mapy, fotodo-
kumentácia).


V Zádielskej doline bolo takto zaevido-
vaných 27 jaskýò, v Hájskej doline 15 jas-
kýò.


V Moldavskej jaskyni bol zameraný
polygón o dåžke 880 m. Mapovanie prace po-
kraèovali aj vo Vianoènej jaskyni.


Zameraná bola tiež Ježkova jaskyòa
(PP-91) a PP-94.


OS Liptovská Teplièka 
Jaskyniari pracovali v krasovom území


v okolí Liptovskej Teplièky.
Svoju èinnos� zamerali predovšetkým
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na lokalitu Zatraèano na jaskyòu v Hudá-
kovom ponore. Sondovacími prácami
postúpili o 7 m. Jaskyòa je hlboká 32 m a
dåžka hlavnej chodby je 63,5 m. Urobili
rekonštrukciu vchodu jaskyne.


Na lokalite Šingliarka vyhåbili prieskum-
nú sondu do 2m håbky.


OS Liptovský Mikuláš + Nicolaus
Èlenovia skupiny sa zamerali na kras


Nízkych Tatier - Demänovské vrchy na celý
rad lokalít.


Prieskumne a sondovacie prace robili v
týchto jaskyniach: Malužinskej, Priepas�o-
vej, Rúre, Prepadlách, Stanišovskej, Va-
žeckej, Medvedej, Breze, V Sokole,
Škopovej, Bielej, Jazveèej, Pod vývratom,
Jazveèom hrade, Hlbokom, Zlomísk.
Niektoré jaskyne boli zamerané, z niektorých
vyhotovená fotodokumentácia.


Najväèší úspech docielili jaskyniari v
Medvedej jaskyni, kde objavili a zamerali
nové podzemné priestory, sondovali a sle-
dovali mikroklímu.


Navštívili niektoré krasové územia v Ra-
kúsku, Francúzsku a Švajèiarsku.


OS Liptovsky Trnovec
V Boroškovej jaskyni vykopali 1 m hl-


bokú sondu. Dvaja èlenovia skupiny sa
zúèastnili akcii JZS.


OS Martin
Svoju èinnos� zamerali predovšetkým


na Beliansky kras Ve¾kej Fatry.
Sondovacie a prieskumné práce vyko-


návali v Suchej jaskyni  è. 1 a 3.
V Suchej doline vystrojili trenažér. Pri


povrchovom prieskume navštívili Veternú
jaskyòu.


V Žltej doline (Mala Fatra) zamerali tri
jaskyne. Sondovacie prace v Žltej jaskyni
1, 2 a 3 nepriniesli úspech.


Navštívili Moravský kras (Amatérsku
jaskyòu a Javoøíèske jaskyne) a Zbraslav-
skú aragonitovú jaskyòu.


OS Muráò
Pracovali v krase Muránskej planiny a


Švermovského hrdla (Spišsko-gemerský
kras).


Vykonávali prieskum a sondovanie v
jaskyni Homo¾a, Pod vežou, Bobaèka, Dr.
Haninca a Zlatnica. V priepasti Pavelkovo
dosiahli håbku 22-25 m. Na dne sú dva
smery, z ktorých jeden je nádejný na po-
kraèovanie. Priepasti Pavelkovo II. a III. boli
zamerané. Pri povrchovom prieskume skal-
ného masívu Maretkina našli 5 menších


dier.
Pri èistení studne na Muránskom hrade


dosiahli håbku 24,2 m.


OS Orava
Vykonali jednu akciu na lokalite


Osobitá - Okolík, kde prenikli za koncový
sifón a objavili miestnos� 20x5x20 m s
predpokladom ïalšieho postupu.


OS Pieš�any
V roku 1991 nevykonávali žiadnu spe-


leologickú èinnos�


OS Plavecké Podhradie
Pracovali v Plaveckom a Kuchynskom


krase Malých Karpát.
Pri rekognoskácii územia zistili tieto jas-


kyne: Vývrat 1 (5,5 m), Vysoká 1, Vysoká 2
(5m), Vysoká 3   (4 m), Vysoká 4, Vysoká 5
(3 m), Vysoká 6 (30 m), Vysoká 7 (2 m).


Zadokumentovali jaskyne: Galbove die-
ry 1 (25 m). Galbove diery 2 (4 m), B-I (3,5
m), B-II (7,5 m), Muflónia (8 m), Puklinová
(5 m), Pod posedom (2,5 m), Nad Medveïou
(4 m).


Sondovali v ponore Suchej doliny, v jas-
kyni Haviareò a v závrte v Kržli.


Zúèastnili sa pracovných akcii v Zad-
nom úplaze v Západných Tatrách a v Maj-
kových ponoroch.


OS Rimavská Sobota 
Jediným  pôsobiskom  skupiny bol


Drienèanský kras.
V jaskyni Nad Kadlubom sledovali prie-


vany, sondovali a robili prieskum. Po zní-
žení hladiny vody v sifóne sa im podarilo
preniknú� do nových priestorov. Objavili a
zamerali 707 m podzemných priestorov. V
jaskyni robili aj geologické pozorovania a
fotodokumentáciu.


V jaskynnom systéme Podbanište - Kad-
lub priaznivý stav vody umožnil objav asi
80 m nových priestorov, ale prepojenie jas-
kýò sa nepodarilo.


OS Ružomberok
Jaskyniari tejto skupiny pracovali v


Choèských vrchoch. Ich èinnos� bola zam-
eraná na sondovacie prace v jaskyni Pod
Hradiskom.


Pri povrchovom prieskume v kame-
òolome v Mníchu zistili celkom 5 otvorov.


Pracovali aj v sonde II. v krase Mnícha.


OS Spišská Belá
Záujmovým územím bol kras Vysokých


a Belianskych Tatier.
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V Belianskej jaskyni študovali tektonic-
ké prvky a zaistili koncert reprodukovanej
hudby pri 110. výroèí objavenia jaskyne.


Najviac práce vykonali v jaskyni Javo-
rinka. Zameraných bolo okolo 900 m pries-
torov. Vchod jaskyne bol zameraný
teodolitom. Výšky premerali barometricky
a zistený bol najväèší výškový rozdiel 180 -
190 m. Pri prieskume v podzemí bola náj-
dená puklina ústiaca na povrch. V tejto
súvislosti bola na povrchu vykopaná son-
da.


Prieskum bol vykonaný vo viacerých
jaskyniach (Mokrá diera, Veterná, Nad Ú-
plazom, V lome, Jendova diera, ¼adová piv-
nica).


V Alabastrovej jaskyni bol urobený mi-
neralogický výskum sadrovca a iných mine-
rálov, v jaskyni Za smrekom geochemicky
výskum.


Zameraná bola jaskyòa Kamenné oèi
a jaskyòa V kameòolome c. 2.


OS Spišská Nová Ves
Èinnos� jaskyniarov bola zameraná


hlavne na územie Slovenského raja.
Bol to predovšetkým jaskynný systém


Stratenskej jaskyne. Už dlhšiu dobu je tu
hlavným cie¾om prepojenie jaskyne Psie
diery so Stratenskou jaskyòou. Nepodarilo
sa to ani v uplynulom roku. Avšak výsled-
kom týchto snažení bol objav a zameranie
300 m nových priestorov, vrátané 70 m
hlbokej Pekelnej priepasti v jaskyni Psie
diery, èím táto jaskyòa dosiahla dåžku
2 100 m.


Pri speleologickom prieskume v južnej
èasti Slovenského raja bolo objavených
vyše 20 malých jaskýò (s dåžkou prevažné 3
-8 m).


V Medvedej jaskyni boli zabetónované
nové dvere.


V Kozích chrbtoch boli objavené a za-
merané 4 jaskyne a jedna priepas�.


Èlenka OS O. Turócziová bola hlavným
organizátorom Speleomítingu vo Svite, kto-
rého sa z OS zúèastnilo 9 èlenov. Na tejto
akcii boli prezentované výsledky priesku-
mu v Psích dierach, inštalovaná výstava
kresieb a malieb s jaskyniarskou tematikou
od F. Mihá¾a, èlena OS.


Èlenovia OS odpracovali za uplynulý rok
na jaskyniarskych akciách 206 dni.


OS Terchová
Ich pracovným územím bola Malá Fatra.


V sonde Nádeje pokraèovali v håbení.
Rozšírením úžiny v Medvedej jaskyni


objavili 7 m nových priestorov s prievanom
a vidite¾ným pokraèovaním.


OS Tisovec
Pracovali v krase Muránskej planiny na


týchto lokalitách:
Jaskyòa Michòová - oprava poklopu a


rebríkov.
Jaskyòa Kostolík a Èertova - faunistický


výskum.
Fuèiaca jaskyòa a Rysie hniezdo - úpra-


va chodníkov a exkurzných tras.
Hlavná èinnos� èlenov OS bola zam-


era-ná na organizáciu celoslovenského
jaskyniarskeho    týždòa  JT 91,   ktorý je
zhodnotený na inom mieste tejto správy.


OS Trenèín
V krase Strážovských vrchov robili po-


vrchový prieskum doliny Kubrice s doku-
mentáciou vyvieraèky a obèasného ponoru.
Neïaleko výveru zaèali håbi� sondu.


V krase Bielych Karpát v jaskyni Nad
cestou sa sondovacími prácami pokúšali
dosta� do nových priestorov. Povrchový
prieskum v okolí jaskyne nepriniesol oèa-
kávané výsledky. Výkopovými prácami po-
kraèovali aj v jaskyni Deravá skala.


OS Tribeè
Èlenovia skupiny pracovali v krasových


územiach Tribeèa.
Najväèšiu pozornos� venovali Jazvinskej


jaskyni, jaskyni Píla a Pílanska ¾adnica. V
uvedených jaskyniach robili prieskum a
sondovanie.


Pri povrchovom prieskume urobili ob-
hliadku jaskyne: Oblúk, Jazveèí hrad a Sli-
maèí dom. Sondovali aj v závrte Praženica,
v Sovej doline, Dymovej jaskyni a v jaskyni
Èertovo rebro.


OS Uhrovec
Pracovali v jaskyni Vlèia diera a v Mel-


kovej. Navštívili Prievanovú a Mramorovú
jaskyòu a posúdili ich nádejnos� pre ïalší
prieskum. Do Vlèej diery a po povrchu zor-
ganizovali dve exkurzie pre 20 žiakov a pre
pracovníkov vlastivedného múzea z Topo¾-
èian.


OS Zvolen
Jaskyniari pokraèovali v prieskume


krasu Krakovej hole a to predovšetkým v
Javorovej priepasti a v Starom Hrade.


Èinnos� v Starom hrade bola zameraná
na rozširovanie úzkej puklinovej chodby
pomocou trhacích prác.


V Javorovej priepasti bol odkrytý nový
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vchod, ktorý bol zabezpeèený výdrevou a
neskoršie boli v òom osadené dvere. Pri
prieskume tu boli objavené nove priestory,
ktoré boli aj zmapované.


V Novej sonde na Krakovej holi bola
dosiahnutá håbka 43,5 m.


OS Žilina
Prieskum vykonávali v Sú¾ovských ska-


lách, na Jašterièom hrebeni a v Manínskej
úžine. Navštívili niektoré jaskyne a nacvi-
èovali jednolanovú techniku.


Ich èinnos� bola zameraná predovšet-
kým na nakrúcanie videozáznamu z De-
mänovskej jaskyne Slobody pri príležitosti
jej 70. výroèia objavenia a na filmovanie
Drienèanského krasu.


Komisia pre speleopotápanie Východ
Èlenovia - špecialisti pre potápanie vo


vodou zatopených jaskyniach, sústredili
všetky svoje sily na jaskyòu Skalistý potok.


Intenzívnou èinnos�ou vo ve¾mi nároè-
ných podmienkach za 17. sifónom objavili
a zamerali nové, suché podzemné priestory,
takže jaskyòa dosiahla výškový rozdiel 230
m. Okrem toho urobili jaskyniari povrchový
prieskum Jasovskej planiny a cvièné akcie
v niektorých priepastiach.


V iných krasových územiach sa zúèast-
nili prieskumných akcii v jaskyni Bobaèka,
v Hradnej vyvieraèke (Muránska planina),
v jaskyni Teplica (Tisovský kras) a v Pustej
jaskyni (Demänovská dolina).


Svoje vysoké morálne a odborne kvality
preukázali pri záchrannej akcii v jaskyni
Javorinka (Vysoké Tatry), kde 17 m dlhým
vodným sifónom boli odrezaní od východu
z jaskyne 11. jaskyniari. Za 6.5 hod. doká-
zali úspešne prepravi� cez sifón všetkých 11
jaskyniarov. Tento ich mimoriadny výkon si
zaslúži najvyššie uznanie.


OS Banská Štiavnica, Handlová, Prešov,
Rožòava, Slovinky, Šafárikovo a Trenèian-
ske Teplice nezaslali za uplynulý rok ani
jeden technický denník, ani správu o èin-
nosti, preto ich práca v tejto správe nie je
hodnotená.


Èinnos�' odborných komisií


Výbor sa obrátil písomne na všetkých
predsedov odborných komisii so žiados�ou
oh¾adne ich predstáv o ïalšej èinnosti ich
komisie. Na výzvu Výboru odpovedali všet-
ci predsedovia komisii. Výsledok bol nasle-
dovný:


- Komisia pre potápanie - Východ pra-


cuje pod vedením Zd. Hochmutha.
- Komisia pre speleologickú dokumen-


táciu - predseda rezignoval na funkciu v
januári 1992.


- Technická komisia - predseda G.
Stibrányi sa funkcie vzdal, ale s¾úbil pra-
cova� ïalej, kým sa nájde náhrada.


- Komisia pre ochranu krasu - predseda
sa funkcie vzdal, ale komisia by mala pra-
cova� ïalej.


- Komisia pre bezpeènos� prace - pred-
seda z funkcie odstúpil. Vybor doèasne
doporuèil presunú� tuto èinnos� JZS.


- Komisia pre výchovu - predseda od-
stúpil.


- Komisia pre zahranièné styky - Vybor
poveril L. Varjú a tajomníka SSS vedením
tejto komisie. Výsledky sú nepresvedèivé.


- Komisia pre fyzikálno-chemicky a hy-
drogeologicky výskum pracuje. Mali si zvo-
li� nového predsedu. Správu nepredložili.


Publikaèná èinnos�


V septembri 1991 sa výkonný redaktor
Jaskyniara vzdal svojej funkcie. Vzdali sa
svojich postov aj niektorí èlenovia redak-
ènej rady. Výbor sa na najbližšom zasadnu-
tí zaoberal Jaskyniarom a poveril predsedu
rieši� vzniknutú situáciu v èo najkratšom
èase.


V novembri, poèas Speleomítingu, sa
zišla redakèná rada, na ktorej bol predsta-
vený nový výkonný redaktor B. Kortman,
ktorý v najbližších dòoch mal predloži� os-
novu a svoje predstavy vo vydávaní Spra-
vodajca. Doteraz sa tak nestalo.


Výbor doporuèuje ponecha� názov Spra-
vodajca a príspevky nehonorova�.


Pre úspešné vydávanie Spravodajca je
však potrebne, aby z každej skupiny pri-
spievali.


Centrálne akcie SSS


Vybor, napriek èasovej tiesni, sa rozho-
dol zorganizova� lezecké dni, jaskyniarsku
školu, jaskyniarsky týždeò a speleomíting.


Ako dopadli jednotlivé akcie ?
Do speleologickej školy sa nikto ne-


prihlásil. Na speleomítingu na speleologic-
kú školu nebol jednotný názor.


Lezecké dni ve¾mi operatívne v krát-
kom èase pripravila OS Bratislava. Napriek
ich mimoriadnej snahe, ochote a kvalitnej
príprave sa na lezecké dni prihlásili 3 zá-
ujemci. Preto sa uskutoènilo iba stretnutie
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inštruktorov a ïalších zainteresovaných s
celkovou úèas�ou okolo 30 osôb. Stretnutie
viedol G. Stibrányi, ktorý predniesol naj-
novšie poznatky z lezeckej techniky a oboz-
námil ostatných s trendmi v záchranárskej
èinnosti. Úèastníci si vyskúšali praktickú
èinnos� na trenažéri. Veèer sa premietali
diapozitívy. Takže nakoniec nevyšla naz-
mar práca èlenov OS Bratislava. Vybor za
organizaèné zaistenie lezeckých dni vyjad-
ruje èlenom OS Bratislava uznanie a po-
ïakovanie.


Jaskyniarsky týždeò 91 organizovala
OS Tisovec za spolupráce výboru a sekre-
tariátu SSS. Týždòa sa zúèastnilo 95 jas-
kyniarov z 19 oblastných skupín.


Uskutoènilo  sa 10 podzemných a
povrchových exkurzií v krase Muránskej
planiny. Navštívené boli najvýznamnejšie
jaskyne. Vo veèerných hodinách sa pre-
mietali diapozitívy z rôznych krasových lo-
kalít. Úèastníci podujatia boli oboznámení
s geologickou stavbou a geomorfológiou
Muránskej planiny. Program spestrili or-
ganizátori sú�ažou v jaskyniarskej šikov-
nosti a veèerným kultúrnym programom.
Cie¾, ktorý si OS Tisovec postavila, bol
splnený.


Vyššie spomenuté akcie mali rôzne pos-
lanie, rôznu úroveò a jestvujú aj na ich
úèelnos� a obsah rôzne názory. Vybor uvíta
každý racionálny návrh a pripomienky k
zvýšeniu úrovne a zaujímavosti týchto po-
dujatí. Veï majú slúži� vám, èlenom SSS.


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


23. a 24.XI. 1991 sa konal vo Svite Spe-
leomíting 91. Hlavným organizátorom bo-
la O. Turócziová a Výbor SSS. Zúèastnilo sa
ho celkom 84 èlenov z 26 OS.


Cie¾om speleomítingu bolo da� príleži-
tos� èlenom OS prezentova� výsledky svojej
èinnosti širokej jaskyniarskej verejnosti.
Vzájomná výmena skúseností, pouèenie sa
od vynikajúcich jedincov i od OS.


Na speleomítingu odznelo 15 príspevkov
o výsledkoch èinnosti jednotlivých OS a o
zahranièných výpravách do rôznych kra-
sových území.


Niektoré OS dokumentovali svoju èin-
nos�ou fotografickou a grafickou dokumentá-
ciou na samostatných paneloch. Boli tu aj
kresby a ma¾by F. Mihá¾a s krasovou téma-
tikou. Vystavené a ponúkané boli aj tech-
nické pomôcky a rôzny materiál.


Na záver spelomítingu bola beseda o
ïalšom organizovaní takýchto podujatí, ale


i o celkovej èinnosti SSS.
Vybor oceòuje úèastníkov speleomítin-


gu za ich prínos k úspešnému priebehu
akcie. Zišli sa tu opravdoví nadšenci jas-
kyniarstva, ktorí sú ochotní venova� sa jas-
kyniarstvu za každých podmienok.


V závereènej besede sa úèastníci pozitív-
ne vyjadrili o podujatí a vyslovili požia-
davku  organizova� speleomíting každý rok
v zimných mesiacoch, Èo aj vybor SSS pri-
s¾úbil.


Závery a odporúèania.


Na speleomítingu sa zišli jaskyniari,
ktorí sú hnacou silou SSS, ktorí tvoria zá-
klad SSS. V závereènej besede sa ve¾mi
aktívne a kriticky vyjadrili k nasej èinnosti.


Konštatovaný bol celkový pokles aktivi-
ty. Treba vytriedi� èlenskú základòu. Sme
voèi sebe nenároèní. Bola tu snaha o prie-
mernos�. Je treba, aby naše nároky šli hore.
Celá naša èinnos� neznesie prísnejšie kri-
tériá.


Zaèínajúce OS sa nemajú kde uèi�. Tre-
ba organizova� návštevy u iných OS a podu-
jatí, kde by sa ¾udia nieèomu priuèili,
prís� na praktické akcie, vidie� ako to robia
iní.


Organizova� zahranièné exkurzie, expe-
dície, cestova� po svete, uèi� sa od iných,
získava� skúsenosti.


Vybor prehodnotí centrálne akcie v zmy-
sle vyslovených pripomienok a návrhov.


Èinnos� SSS to je èinnos� OS. Tu je zdroj
a inšpirácie jaskyniarskej èinnosti. Treba,
aby si toto uvedomili všetci jaskyniari. OS
sú samostatné subjekty. Vybor, ani pred-
sedníctvo nebude nikoho "vodi� za ruku".
Výbor a predsedníctvo bude iba tuto èin-
nos� usmeròova� a vytvára� pre òu  vše-
obecné podmienky.


Napriek uvedeným nedostatkom èleno-
via SSS uskutoènili v krasových územiach
Slovenska 514 speleologických akcií, na-
písali 461 technických denníkov. Úsilie jas-
kyniarov bolo korunované významnými
objavmi. Spolu objavili 2447 m podzem-
ných priestorov.


Vybor SSS ïakuje všetkým jaskynia-
rom, ktorí svojim prístupom k prací prispeli
k úspešnej èinnosti SSS. Ti, ktorí ešte vá-
hajú, ktorí sa ešte nerozbehli, dúfame, že
tak èoskoro urobia.
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Ciele:
a) predís� sporom medzi skupinami o


právo na prednostný prieskum a výskum
krasovej lokality, o využívaní poznatkov zís-
kaných na konkrétnej krasovej lokalite a o
zodpovednosti za stav lokality,


b) posilni� ochranu konkrétnych kra-
sových fenoménov urèením priamej zod-
povednosti za práce na lokalite vykonávané
èlenmi SSS,


c) posilni� bezpeènos� práce pri spele-
ologickej èinnosti na konkrétnej lokalite,


d) stimulova� èlenov SSS k dokumen-
tácii krasových lokalít a k intenzívnejšiemu
prieskumu krasu Slovenska.


Základné ustanovenia:
Skupina èlenov SSS a ïalších záujem-


cov o speleológiu môže získa� právo priority
na konkrétnu lokalitu alebo skupinu lokalít
na bližšie neurèené èasové obdobie. Toto
právo zaväzuje ostatných èlenov SSS vyko-
náva� ¾ubovo¾nú èinnos� (vies� sondážne
alebo rekognoskaèné prace, zbiera� pod-
klady pre dokumentáciu všetkého druhu,
prevádza� vedecké výskumy, navštevova�
lokalitu v rámci krasovej turistiky a pod.)
na lokalite rezervovanej právom priority len
so súhlasom skupiny vlastniacej toto prá-
vo. Pod pojmom lokalita sa rozumie mikro-
forma alebo mezoforma krasového reliéfu
majúca súvis s predmetom speleológie
(podzemnými dutinami prirodzeného pô-
vodu), t.j. jaskyne a priepasti, vyvieraèky a
ponory, zavrty a úvaly, previsy a kaverny,
pukliny a su�ové polia, polia, terasy, doliny,
povodia a pod.


Výsledky dobrovo¾nej èinnosti èlenov
SSS (t.j. nevyplývajúce z ich pracovnej ná-
plne) na lokalite rezervovanej právom pri-
ority prináležia skupine vlastniacej toto
právo. Právo priority môže by� skupine od-
òaté na základe nedodržiavania pri spe-
leologickej èinnosti na danej lokalite plat-
ných ustanovení alebo ak na nej ne-
vykonáva alebo neplánuje vykonáva� dlhší
èas žiadnu èinnos� a o toto právo prejaví
záujem iná skupina. Dodržiavanie práva
priority je pre èlenov SSS záväzné, jeho
porušenie (nabádanie k jeho porušeniu) je
kvalifikované ako porušenie Stanov SSS a
môže vies� k disciplinárnemu konaniu voèi
porušovate¾om. O porušení práva priority a


porušovate¾och môže by� informovaná celá
èlenská základòa SSS.


Právo priority ako vnútorná smernica
SSS je záväzné iba pre èlenov a orgány SSS
a nezakladá automaticky právo na vyko-
návanie speleologickej èinnosti. To je defi-
nované   Zmluvou   medzi  Slovenskou
komisiou pre životné prostredie a SSS a
písomnými dohodami medzi oblastnými
skupinami SSS a odbornými organizáciami
statnej ochrany prírody. Tieto Pravidlá priz-
návania prednostného práva na prieskum
a výskum lokality (práva priority) upres-
òujú a rozširujú bod è.5 èlánku 9 Stanov
SSS v znení z 24.3.1991.


Pravidlá:
1) Žiados� o udelenie práva priority na


konkrétnu lokalitu (skupinu lokalít) zasiela
vedúci skupiny k zaèiatku kalendárneho
roka na Výbor SSS. Súèas�ou žiadosti je:


a) zoznam èlenov skupiny
b) jednoznaèné urèenie polohy lokality v


rozsahu požadovanom Identifikaènou kar-
tou a šifra polohy v mape 1:10 000


c) špecifikácia èinnosti, ktorú tu plánuje
skupina vykonáva�. Výbor má pravo vyžia-
da� si od skupiny podrobnejšie rozpraco-
vanie zaistenia bezpeènos� prace a ochrany
krasových javov pri plánovanej speleolo-
gickej èinnosti.


2) Ak o právo priority požiada viacero
záujemcov alebo právo priority na poža-
dovanú lokalitu vlastní iná skupina, orga-
nizuje Kontrolná komisia dohodovacie
riadenie s cie¾om vytvori� jednu pracovnú
skupinu na základe písomnej dohody. V
dohode sa špecifikujú predovšetkým èle-
novia pracovnej skupiny, ich podiel na
predpokladanej èinnosti, spôsob koordiná-
cie riadenia pracovnej skupiny, rozdelenie
zodpovednosti za bezpeènos� a dodržiava-
nie podmienok ochrany krasu pri práci na
lokalite, urèí sa vedúci pracovnej skupiny.


Ak sa nepodarí dosiahnu� takú dohodu
a ide o lokalitu, kde sa dlhšie aktívne spe-
leologicky nepracuje, Kontrolná komisia
vyhlási konkurz na získanie práva priority
na danú lokalitu a menuje komisiu, ktorá
na základe predložených žiadostí odporuèí
Predsedníctvu SSS k schváleniu optimál-
nu variantu.


3)Výbor SSS predkladá ku schváleniu


PRAVIDLÁ PRIZNANIA PRÁVA 
NA PREDNOSTNÝ PRIESKUM A VÝSKUM  LOKALITY


Výbor SSS
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Predsedníctvu zoznam lokalít a žiadate¾ov
o právo priority. Ak Vybor neodporúèa
schválenie práva priority na konkrétnu lo-
kalitu alebo konkrétnemu žiadate¾ovi, pri-
loží odôvodnenie.


Právo priority potvrdzuje Predsedníctvo
SSS. pritom zoh¾adòuje doterajšie zásluhy
o prieskum a výskum lokality, záväznos�
plánovaných prác, otázky bezpeènosti a
ochrany krasu. Právo priority nadobúda
platnos� dòom schválenia.


4) V priebehu kalendárneho roka môže
v odôvodnených prípadoch právo priority
na neobsadenú lokalitu skupine èlenov
SSS na základe ich žiadosti pod¾a bodu 1)
do konca kalendárneho roka prizna� Vybor
SSS.


5) Voèi rozhodnutiu o zamietnutí žia-
dosti o priznanie pravá priority sa môže
skupina odvola� k vyššiemu orgánu.


6) Výbor SSS raz za 5 rokov vydáva
zoznam lokalít rezervovaných právom pri-
ority a každý rok jeho aktualizáciu.


7) V prípade objavu neznámej jaskyne
alebo priepasti sa právo priority na lokalitu
priznáva objavite¾ovi automaticky, ak do 1
mesiaca podá Výboru SSS žiados� o priz-
nanie práva priority v zmysle bodu 1 a objav
nie je súèas�ou lokality rezervovanej prá-
vom priority pre inú skupinu.


8) Skupina sa môže práva priority ke-
dyko¾vek zriec� písomným oznámením Vý-
boru SSS.


9) Právo priority môže by� skupine odòa-
té Predsedníctvom SSS alebo pozastavené
Výborom SSS, ak pri èinnosti skupiny na
danej lokalite dochádza k sústavnému po-
rušovaniu Pravidiel bezpeènosti práce,
neodôvodnenej devastácii lokality a okolitej
prírody, porušovaniu ès. zákonov.


10) Oblastnej skupine sa priznáva pravo
priority automaticky na tie lokality v jej
doterajšom pracovnom rajóne, na ktoré za-
šle na sekretariát SSS do 6 mesiacov od
schválenia tejto smernice žiados� v zmysle
bodu 1 a ktoré boli známe k 23.3.1991.


11) Smernica nadobúda platnos� dnom
schválenia 29.2.1992.


VYKONÁVACIE PREDPISY K SMER-
NICI PRAVIDLÁ PRIZNANIA PRÁVA NA
PREDNOSTNÝ PRIESKUM A VÝSKUM
LOKALITY


1) Vzor žiadosti o udelenie práva priority
y zmysle bodu 1) smernice je v prílohe 1.
Žiados� sa vyplòuje strojom. Titulná strana
obsahuje údaje o pracovnej skupine. V
rubrike "Pracovná skupina" sa uvedie názov
skupiny, ak skupina nemá, názov lokality,
na ktorej prevažne pracuje. V mennom zoz-
name sa adresy uvádzajú, ak dotyèný nie je
èlenom SSS. Príslušnos� k OS sa uvádza,


ak v skupine sú èlenovia nieko¾kých OS
SSS (uvádza sa názov OS, èakate¾ OS,
neèlen, èlen ÈSS, inej speleologickej orga-
nizácie). Ak je v pracovnej skupine celá OS,
staèí uvies� iba názov OS a poèet èlenov
danej OS.


V rubrike "Predpokladaná èinnos�" sa u-
vádza typ a rozsah prac, ktoré skupina
plánuje na lokalite vykonáva� a údaje slúžia
iba pre informáciu o možnostiach ïalšej
èinnosti. V rubrike "Vyjadrenie ochrany prí-
rody" sa k žiadosti vyjadrí príslušný organ
SKZP alebo nim poverená oblastná skupina
SSS.


Druhá strana je totožná s titulnou stra-
nou "Identiflkaènej karty" a obsahuje údaje
o lokalite. Vyplòuje sa pod¾a pravidiel vy-
plòovania Identifikaènej karty. U plošných
povrchových útvarov a èasti väèšieho jas-
kynného systému sa v rubrike "Popis" vy-
medzia jednoznaène hranice lokality.


2) Žiados� o priznanie práva priority ve-
dúci pracovnej skupiny vyhotoví v troch
kópiách, originál a prvú kópiu posiela Vý-
boru SSS. Kópiu žiadosti archivuje
Sekretariát v Archíve obsadených lokalít.
Originál žiadosti predkladá Vybor SSS ku
schváleniu Predsedníctvu SSS a schválenú
žiados� archivuje v zložke oblastnej skupiny
vedúceho skupiny. Vybor SSS je povinný do
3 týždòov písomne oznámi� vedúcemu pra-
covnej skupiny stanovisko Predsedníctva
SSS k jeho žiadosti, v rovnakej lehote od
konania zasadania Výboru SSS vyrozume-
nie Vybor SSS vedúceho pracovnej skupiny
o priznaní pravá priority v zmysle bodu 4)
a 7) smernice.


3) Právo priority na základe bodu 10)
smernice bude automaticky udelene na zá-
klade žiadosti doruèenej na Sekretariát
SSS do 30.9.1992 a spåòajúcej všetky ná-
ležitosti. O priznaní práva priority vyro-
zumie vedúceho pracovnej skupiny Vybor
SSS do 31.12.1992.


4) S�ažnosti týkajúce sa práva priority
sa podávajú obvyklou cestou Výboru SSS
alebo Kontrolnej komisii SSS, ktorá ich
podstúpi príslušnému organu SSS.


5) Ak dôjde k zmene vedúceho pracovnej
skupiny alebo k podstatnej zmene v zložení
skupiny, je vedúci povinný zmeny oznámi�
Sekretariátu SSS do 1 mesiaca. Raz za 5
rokov nahlási vedúci pracovnej skupiny ak-
tuálne zlozenie pracovnej skupiny Sekre-
tariátu SSS, ktorý ich eviduje v zložke OS,
zmenu vedúceho vyznaèí v Archívu obsa-
dených lokalít.


6) Zoznam obsadených lokalít a jeho
každoroènú aktualizáciu zasiela Vybor SSS
predsedom všetkých oblastných skupín a
zverejòuje v Spravodaji SSS.


7) Vykonávacie predpisy schválil Vybor
SSS dòa 24.4.1992.
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* Výzdoba horných poschodí Huèiacej jaskyne
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Huèiaca vyvieraèka na západnom úpätí
Plešiveckej planiny už nieko¾ko desa�roèí
púta pozornos� jaskyniarov Rožòavskej
skupiny. Vyvieraèka ma znaèné nevyrov-
naný prietok s rýchlou odozvou na väèšie
množstvo spadnutých zrážok, po ktorých z
nej vyteká ve¾ké množstvo vody. To pod-
nietilo staršiu generáciu jaskyniarov pod
vedením S. Rodu st. a L. Herényiho st.,
neskôr S. Óváriho st., aby v r. 1962 zaèali
s kopaním umelej štôlne v sutinovom am-
fiteátri nad hlavnou vyvieraèkou. Postup-
ným rozširovaním priestorov v sutine
sledujúc stály prievan sa im po nieko¾kých
rokoch tvrdej prace a vynášania vy�aženého
materiálu v kovových košoch podarilo nájs�
èas� rieèiska. Nad rieèiskom našli dva men-
šie dómy, z ktorých posledný poskytoval
viacej možnosti na postup, pretože v závale
na dne sa dá na viacerých miestach zo-
stúpi� k aktívnemu toku. V tejto fáze sa
práce na vyvieraèke skonèili na jeseò 1971
v úctyhodnej vzdialenosti 117 m od vchodu.
Poèas rokov neèinnosti na tejto lokalite sa
vchod zavalil. V r. 1979 ho znovu prekopal
a otvoril M. Škuci, ktorý sa nedokázal zmie-
ri� s pozastavením prac, ale už o rok boli
vstupné partie znovu zavalené.


Nieko¾ko rokov sme sa rozhodovali o
znovu otvorení zavaleného vstupu, ale
odradzoval náš nedostatok aktívnych jas-
kyniarov v skupine. Až v lete 1990 nám
prišli na pomoc jaskyniari z Tìtína a s
pomocou ich zohratej skupiny sa nám po-
èas jaskyniarskeho týždòa podarilo otvori�
vstup do jaskyne. Už na jar 1991 bolo nutné
z vchodu odstraòova� menší zával, keïže
svahové sute v mieste vchodu sú ve¾mi
labilné. Jaskyòa bola na jar kvôli ve¾kým
prietokom vody uzavretá, až v lete sme sa
dostali znovu na koniec jaskyne, aby sme
mohli urèi� smer ïalšieho postupu. Po za-
farbení vody v jednej z puklín v koncovom
dome jaskyne malým množstvom fluores-
ceínu bolo zrejmé, že ona je tým pravým


miestom odkia¾ sem priteká voda. Zaèali
sme prácne uvo¾òova� prístup do pukliny a
zaznamenali èiastkový postup asi 5 m. K
prieniku do nových priestorov došlo až ku
koncu ïalšieho jaskyniarskeho týždòa or-
ganizovaného spolu s Tìtínskymi jas-
kyniarmi, kedy sa zároveò spevnil aj labilný
vchod. Dna 28. augusta 1991 sa z pukliny
po nieko¾kých metroch vrátila Hanka, naj-
štíhlejšia dievèina z Tìtínskej skupiny, so
správou, že puklina je v ïalšom pokra-
èovaní ve¾mi tesná. Tato skutoènos� pod-
nietila bratov Kankulovcov, aby tuto úzku
èas� preskúmali takmer po krk ponorení vo
vode a tak prenikli do nových priestorov.
Postupne sa nám podarilo preskúma� jas-
kyòu v dåžke asi 500 m po rieèisku až k
sifónu, nájs� Tìtínsky dóm o rozmeroch asi
50x20x10 m a vrchné poschodia v dåžke asi
200 m. Prítomnos� mohutných vrstiev
spevnených rieènych sedimentov v najvyš-
ších èastiach jaskyne a výskyt magnetic-
kého štrku v sedimentoch aktívneho toku
zatia¾' len èaká na vysvetlenie. Ïalší pries-
kum jaskyne bol vzh¾adom na extrémne
úzky mokrý prielez dos� riskantný, preto
sme pristúpili k rozšíreniu úzkych miest
strelnými prácami pod vedením Ing. O.
Bolaèka. V súèasnosti sústreïujeme svoju
pozornos� na 200 m dlhú suchú chodbu,
odboèujúcu z rieèiska, na konci ktorej po-
èu� hukot padajúcej vody kdesi za závalom,
èo znaène podporuje náš pracovný elán
napriek tomu, že vy�ažený materiál je nutné
dopravova� plazením do vzdialenosti asi 10
m. Ïalšiu pozornos� sústreïujeme na kon-
cový sifón, ktorý nedávno prekonali po-
tápaèi z Astacus Bratislava a objavili asi
100 m chodieb, ale existuje tu ve¾ká prav-
depodobnos� prekonania sifónu suchou
cestou. Pred jedným zo sifónov poèuli po-
tápaèi vzdialený hukot padajúcej vody, èo
dáva tuši�, že jaskyòa nám v budúcnosti
pripraví ešte nejedno prekvapenie.


POODHALENIE TAJOMSTVA HUČIACEJ 
VYVIERAČKY


Jozef GREGO
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Už dlhší èas sme sledovali na južnom
úpätí masívu Hradovej pri Tisovci zaují-
mavý jav. V zimnom období z dvoch otvorov,
vzdialených od seba zhruba 10 metrov vys-
tupuje teplý vzduch. Aj poèas najtuhších
zím je okolie spomenutých otvorov zazele-
nané rastlinným porastom.


Prvý otvor tvorí vstupný komín dlhý 1,5
m, ktorý sa ku dnu rozširuje do malej sien-
ky. Dno je uzavreté su�ou a hlinitou výpl-
òou. V roku 1979 sme sa snažili preniknú�
týmto otvorom do predpokladaných pries-
torov. Po nieko¾kých sondovacích prácach
sme však boli nútení z bezpeènostných dô-


vodov práce ukonèi�.
Po dlhej prestávke sme v roku 1990


zaèali so sondovacími prácami v druhom
otvore, ktorý tvorila puklina s generálnym
smerom JV - SZ. Sondu sme pracovne naz-
vali "Fuèiaca diera". Po rozšírení pukliny,
ktorej výplò tvorili hlinité sedimenty, vá-
pencové štrky a menšie rozrušené bloky,
sme sa dostali do håbky asi 8 m. Puklina sa
do håbky zväèšuje na šírku 1,5 m a výšku
1 m. Cez porušenú puklinovú výplò je v
zimnom období cite¾né silné prúdenie vzdu-
chu.


Termodynamický pohyb vystupujúceho


vzduchu v zimných mesiacoch dáva pred-
poklad, že vzduch vystupuje z nižšie polože-
ných podzemných priestorov. Opaèný smer
prúdenia sa v letných mesiacoch nepotvr-
dil.


Po rozšírení pukliny a po dosiahnutí
aspoò približné vhodného tvaru, ktorý za-
bezpeèuje objektívne podmienky pre mera-
nie základných mikroklimatických velièín
sme pristúpili k ich premeraniu. Uskutoè-
nili sme meranie suchej a vlhkej teploty,
relatívnej vlhkosti s porovnaním hodnôt na
povrchu. Zároveò sme merali rýchlos� a
objem prúdiaceho vzduchu (tabu¾ka). Na
meranie sme použili aspiraèný psychrome-
ter a termoelektrický anemometer TA - 400
firmy AURFLOW s rozsahom merania 0 - 2
m/s -1.


Vzh¾adom k výraznému prúdeniu vzdu-
chu je reálny predpoklad prieniku do ïal-
ších podzemných priestorov. Plánujeme
vykona� ïalšie porovnávacie merania mi-
kroklimy, pokraèova� v sondovacích prá-
cach a zároveò urobi� podrobný povrchový
prieskum v miestach predpokladaných ná-
väznosti na jaskynný systém Fuèiacej
diery.


JASKYŇA FUČIACA DIERA
Ivan KUBÍNI, Dušan ÈIPKA
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V roku 1990 sa pozornos� našej jas-
kyniarskej skupiny sústredila na južnú
èas� Silickej planiny, hlavne na sondážne
práce v Lukoštianskom ponore, kde sa asi
v štvormetrovej håbke objavila puklina so
s¾ubným prievanom. Žia¾, po dlhodobých
výdatných zrážkach napriek silnej výdreve
sa ponor znovu úplné zaniesol jemným na-
plaveným ílom. Našu aktivitu sme preto
sústredili na povrchový prieskum južnej
èasti Silickej planiny. Tu sme však narazili
na problém nedostatoènej dokumentácie
už známych jaskýò v tejto èasti planiny,
keïže mnohé z nájdených lokalít niesli sto-
py jaskyniarskej èinnosti a nepodarilo sa
nám zisti� ani ich názov. Vchod do nieko¾-
kých lokalít sme odkryli sondážnymi prá-
cami a absencia stôp po ¾udskej èinnosti
náš presvedèila o tom, že sa jedná o nové
lokality.


OKRÚHLA JASKYÒA


Oválne klenutý vchod 2x2,1 m sme lo-
kalizovali v ¾avom svahu Lukoštianskej do-
liny pod výrazným kuze¾ovitým kopcom v
jej zaèiatku. Jaskyòa ma do presného oblú-
ka vymodelovaný strop, ktorý sa po 4 m
zníži z 2,1 m na 0,8 m a následné znovu
zvýši na 1,4 m. Jaskyòa dlhá 9 m ma hlinitú
výplò dna s možnos�ou archeologických
nálezov.


BREZOVÁ PRIEPAS�


Vchod priepasti sme objavili sondáž-
nymi prácami v hlinenom zvrte priemeru 4
m na konci slepej dolinky na rozhraní
vápencov a dolomitov, asi 3 km na ju-


NOVÉ PRIEPASTI JUŽNEJ ČASTI SILICKEJ PLANINY
Jozef GREGO
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hozápad od Silickej Brezovej a asi 100 m
západ od žltej turistickej znaèky, vedúcej
od Bezodnej ¾adnice do Ardova.
Obdåžnikovitý vchod 1x1,2 m je vystužený
oce¾ovou konštrukciou a vedie do hlavnej
pukliny priepasti. Puklina 340-160° sa
vytvorila vo svetlosivých dolomitoch a je
rozdelená napadanými skalnými blokmi
na nieko¾ko šikmých horizontov. Je široká
maximálne1-1,4 m. Keïže sa jedna o


aktívny ponor, ktorý v èase zrážok a tope-
nia snehu odvádza znaèné množstvo vody,
sú steny priepasti korozívne modelované,
bez sintrovej výzdoby. Len v najspodne-
jších partiách sa nachádzajú svetložlté a
sýtoèervené sintrové náteky. Priepas�
konèí úzkou neprieleznou puklinou v
håbke 38 m, z ktorej vanie obèasný silný
prievan.
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VLÈIA PRIEPAS�
Úzky vchod 0,3x0,5 m sme vykopali v


severnej stene skalnatého zalesneného
závrtu, pod skalnou stienkou výšky 2 m.
Závrt sa nachádza na juh od výrazného
hrebeòa, tiahnuceho sa od Silického
závozu k Silickej ¾adnici. Spoèiatku úzka
vstupná šachta priepasti sa po 4 m mierne
rozšíri a konci v håbke 9 m na šikmej hlin-
itej plošinke. Odtia¾to vedú ïalej paralelne


dve studne, ústiace do domu 8x5x15 m na
dne priepasti. Priepas� pokraèuje JV
smerom úzkym oknom 1,5 m nad dnom
dómu do meandrovitej chodby, vedúcej do
håbky 31 m. Spodné èasti priepasti majú
živú sintrovú výzdobu vo forme nátekov a
záclon. Výplò priepasti tvorí hnedá hlina s
množstvom kosti väèších recentných
stavovcov
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V januári 1992 hodnotili svoju prácu
jaskyniari oblastnej skupiny Spišská Nová
Ves. V minulom roku v oblasti Slovenského
raja zamerali svoju èinnos� na prieskum a
evidenciu krasových javov, na akcie or-
ganizované predsedníctvom a výborom
SSS i inými organizáciami.


Najviac práce vykonali jaskyniari v sy-
stéme Stratenskej jaskyne. V Kryštálovej
chodbe rozširovali úzku puklinu, za
ktorou sa predpokladajú nove priestory.
Zatia¾ ne-úspešne.


Pokraèovali výkopové prace v Psích die-
rach - v geometrickom dome.Za vyše dva
roky sme tu prekopali takmer 20 m dlhú
plazivku, ktorá sa tiahne popod strop.
Koneène sa otvorila. Vo¾ným priestorom
chlapci prešli asi 10 m, no pokraèovanie,
ktoré vedie nad strop je uzavreté a tak náš
èaká ïalšia práca. Snáï tento rok nám dá
odpoveï, èí bude úspešná alebo márna. Pri
prieskume v Psích dierach objavila O. Tu-
rócziová nové chodby a vyše 70 m hlbokú
Pekelnú priepas�. Celková dåžka chodieb je
195 m. Jaskyniari zamerali i ïalšie pries-
tory. Spolu bolo objavených a zameraných
300 m nových priestorov, èím jaskyòa do-
siahla dåžku 2 100 m. Urobili sme paleon-
tologicky výskum kostí jaskynného
medveïa s fotodokumentáciou. Vykonané
boli merania orientácie deštrukcie stalag-
mitov. V Zelenej jaskyni sme vykopali son-
du pre paleontologicky výskum a urobili i
faunistický výskum. V Medvedej jaskyni
sme poèas skupinového jaskyniarskeho
týždòa zabetónovali nové dvere, pretože
predošle vandali úplne znièili. Jaskyòu sme
uzamkli.


Na celom území Slovenského raja RNDr.
V. Košel urobil v jaskyniach faunistický
výskum a meranie teploty vody i vzduchu.
Rozsiahly speleologicky prieskum bol uro-
bený v doline Hnilca medzi Dobšinskou
¾adovou jaskyòou a Dedinkami. Celkove
jaskyniari objavili 20 nových jaskýò od 3 do
20 m. Boli graficky a fotograficky zdoku-
mentovane. Sú to pekné výsledky, z ktorých
máme rados�. Vážime si spoluprácu a po-
moc iných skupín.


V Slovenskom múzeu ochrany prírody a
jaskyniarstva bola inštalovaná výstava o
jaskyni Psie diery, ktorá oboznámila ná-
vštevníkov s výsledkami prieskumu a vý-
skumu.


Vo Svite sa uskutoènil I. celoslovenský
Speleomíting, ktorého organizátorom bola
O. Turócziová. Slovenskí jaskyniari tu
predniesli výsledky ich speleologického
prieskumu i expedícii, premietli diapozití-
vy. Inštalovala sa aj výstavka malieb a
fotografií s jaskyniarskou tematikou. Bolo
to užitoèné stretnutie. I napriek problé-
mom, ktoré dnes všetci máme, slovenskí
jaskyniari dosahujú stále ve¾mi dobre vý-
sledky.


V tomto roku budeme pokraèova� v
prieskume našej lokality. Èaká náš ve¾a
práce. Rok 1992 je pre náš významný i
preto, lebo je to práve 20 rokov, èo RNDr.
Vladimír Košel a Jaroslav Volek objavili
Stratenskú jaskyòu, túto významnú, dru-
hô najväèšiu jaskyòu Slovenska.


Všetkým èlenom, ktorí sa o úspešné
výsledky zaslúžili, ïakujeme, a želáme im,
aby v nich nevyhasol ten krásny oheò nad-
šenia pre tuto peknú a záslužnú zá¾ubu.


ČO NOVÉHO V JASKYNIACH 
SLOVENSKÉHO RAJA ?


O¾ga Turócziová
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Úvod


Zamerom tohto príspevku je oboznámi�
širokú jaskyniarsku verejnos� s lokalitou,
ktorej história sa zapoèala už takmer pred
40-timi rokmi. Vystriedali sa tu dve jasky-
niarske generácie. No pre zložitú hydrológiu
a geomorfológiu lokality sa im nepodarilo
rozlúsknu� jej tajomstvo. Ale to už bude
úloha pre nastupujúcu generáciu, aby sa o
to pokúsila.


Opis územia


Najsevernejšiu èas� Malých Karpát tvorí
podcelok, ktorý Mazúr - Lukniš (1978) oz-
naèili ako Èachtické Kapaty.


Dolina Hrabutice delí tento geomorfo-
logický podcelok na dve èasti: Nedze a Ple-
šivec.


Z juhozápadu dolina obchádza
Èachtický hradný vrch a sedlo na hlavnom
chrbte nad jej uzáverom s najvyšším bodom
Ve¾ký Plešivec (484 m).


Južnejšia èas� Plešivca nepresahuje šír-
ku 2 km a vo väèšej miere je budovaná svet-
losivými dolomitmi. Severná èas� Nedzí
je 4 km široká s najvyšším bodom Na Sa-
laškách (588 m). Tato èas� o rozlohe 21
km2, ktorú budujú predovšetkým dobre
krasovejúce svetle nedzovské vápence, bola
vyèlenená ako Èachtický kras. (M.
Stankoviansky, 1979). Práve v tejto èasti
územia, na jeho južnom úpätí sa opisovaná
jaskyòa nachádza. Avšak zaobera� sa v
tomto príspevku podrobnejšie charakteris-
tikou územia, by nebolo úèelné. Tejto pro-
blematike sa podrobne venovali vo svojich
prácach A. Droppa (1970), P. Mitter (1974)
a M. Stankoviansky (1979).


Jaskyòa sa nachádza v najjužnejšom
mieste kaòonu Hrabutnice medzi obcami


Višòové a Èachtice 190 m n.m. Od že-
leznièného tunelu je vzdialená vzdušnou
èiarou 450 m na SSZ.


Vchod do jaskyne leží na ¾avej strane
rieèky Jabloòky pretekajúcej kaòonom, vo
výške 7 m nad jej úrovòou. Výškový rozdiel
medzi vchodom jaskyne a vrcholom planiny
sa pohybuje od 170 do 190 m.


História prieskumov jaskyne


Na požiadanie Slovenskej speleologickej
spoloènosti vykonal v roku 1950 Ján Majko
za pomoci Rudolfa Hofmana a Štefana Po-
pelku prieskum ponoru Malá Kamenná. Tu
Popelka s ïalšími troma - štyrmi dobro-
vo¾níkmi robil sondovacie a prieskumné
práce až do roku 1952. Nako¾ko práca v
ponore bola ve¾mi nebezpeèná, pretože sa
pracovalo medzi zaklinenými balvanmi a
jeden sa aj na Popelku zosunul, bolo treba
h¾ada� iné bezpeènejšie pracovisko. V lete
1952 prichádza Ján Majko do Èachtického
krasu znova. Slovenské jaskyniarstvo vtedy
prechádza pod správu Cestovného ruchu
n.p. Bratislava, pri ktorom sa vytvorilo Spe-
leologické oddelenie pre výskum a ochranu
jaskýò na Slovensku. Na Èachtický kras
boli pridelení štyria pracovnici.


Dòa 13. augusta 1952 vykoná Ján
Majko so svojimi spolupracovníkmi povr-
chový prieskum s cie¾om objavenia miesta
pre sondovacie a prieskumne prace svojej
skupiny. Tohto prieskumu sa zúèastnil aj
Štefan Popelka so svojimi dobrovo¾níkmi.
Zistili, že najvhodnejším miestom bude II.
Èachtická obèasná krasová vyvieraèka,
ktorú pre svoju periodicitu nazvali miestni
obyvatelia Hladový prameò. (I. vyvieraèka
pod názvom Teplica s výdatnos�ou okolo
90 1/s vyviera priamo v obci Èachtice a je
zachytená do Novomestského vodovodu.)


Ovšem zaèa� so sondážnymi prácami pri


JASKYŇA HLADOVÝ PRAMEŇ 
V ČACHTICKÝCH KARPATOCH


Pavel POSPÍŠlL
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Hladovom prameni nebolo také jednoduché.
Voda predierajúca sa silnou vrstvou
suti, vytekala na viacerých miestach.
Prizvaný L. Bláha za pomoci prútika zistil
asi 9 m nad korytom Jablonky dva hlavne
smery, ktoré vychádzali z jedného bodu. Tu
bolo rozhodnuté vykona� sondážne práce.
Ako sa ukázalo, rozhodnutie bolo správne
a už v 1,5 m håbke narazili na vodu. Avšak
håbkou sondy vody stále pribúdalo. Zachy-
távaná hrubou vrstvou málo priepustných
sutí bola vysoko vzdutá. Muselo sa najskôr
prikroèi� k výkopu odtokového kanála. Po
dlhých mesiacoch úmornej driny v pre-
kopávaní su�oviska nakoniec narážajú na
vlastnú skalnú stenu. Prekopaním kanála
sa znižuje hladina vody i v pukline, ktorá ju
takmer vypåòala. Až teraz mohli prikroèi� k
vlastnému razeniu stolne. No s pribúda-
júcimi metrami museli rieši� problém s vý-
vozom materiálu. Tento vyriešili
vybudovaním ko¾ajovej dráhy vystrojenej
bežným vagónom, aké sa vtedy používali v
lomoch. Po prestrie¾aní 5-timi sifónmi a
nieko¾kými priestormi sa v októbri roku
1960 nachádzajú 70 m od vchodu a ob-
javujú jazero s nepreniknute¾ným sifónom.
J. Majko (1961).Tu ich možnosti postupu
konèia.


Zaèiatkom decembra roku 1960, po
predbežnej dohode J. Majku s V. Panošom,
prichádzajú do Èachtického krasu potápaèi
so Speloklubu Brno. Spolu s nimi prichá-
dzajú aj pracovnici Akadémie vied Brno a
pracovnici Moravského krasu.


V tej dobe to bola ve¾kolepá akcia svojho
druhu a prvá, ktorá sa konala na Slo-
vensku. Mimo už spomenutých aktérov z
Moravy sa na nej zúèastnili okrem domá-
cich speleológov aj popredne kapacity zo
Slovenska: Jan Majko, ktorý akciu zorga-
nizoval, dr. A. Droppa, L. Bláha a rad ïal-
ších. Prítomní boli aj zástupcovia MNV v
Èachticiach a súèasne bola akcia natáèaná
aj Ès. štátným filmom. Po technickej strán-
ke, ako telefónne spojenia a osvetlenie, ju
zabezpeèovali príslušníci armády. Títo ú-
èastníci sa však na akcii podie¾ali iba ako
zabezpeèovacia a dokumentaèná skupina.


Samotne družstvo, ktoré podniklo útok
na sifón tvorili: vedúci akcie V. Panoš, po-
tápaèi J. Fadrna, F. Plšek, F. Hlaváèek,
lekár a dokumentarista.


Po ukonèení všetkých priprav a zais-
tenia bezpeènostných opatrení sa ako prvý
ponoril do jazera J. Fadrna. Pod¾a jeho úda-
jov sa puklina nehlboko pod hladinou
rozširuje vo ve¾ký èlenitý priestor prebie-


hajúci do vnútra masívu šikmo smerom ku
kaòonu Hrabutnice (?). Po preskúmaní
stien i dna objavil úzky sifón vyplnený os-
trými kulisami, za ktorým by bolo možné
pokraèovanie. S týmto zistením sa vynoril
oboznámi� so stavom svojich kolegov. Nas-
tala krátka porada ako priestor rozšíri�.
Padol návrh o uvo¾není sifónu výbušni-
nami. No potápaè F. Plšek ho zamietol a
pokúsil sa o prelezenie sifónu, èo sa mu aj
údajne podarilo. Pod¾a inštruktáže J. Fa-
drnu sa rýchlo vydal k sifónu. Po odvinutí
50 metrov osvet¾ovacieho kábla náhle pre-
rušil spojenie. V zais�ovacej skupine nastal
rozruch. Padali otázky: nehoda? - prienik?
Tieto skonèili, keï takmer po hodine sa
rozsvietila signálka na riadiacom stanovišti.
Onedlho sa F. Plšek vynoril a informoval
ostatných o zdanom priebehu akcie. Po
dlhej námahe sa mu podarilo predra� britmi
sifónu. Za sifónom sa vynoril a pokraèoval
po hladine bez dýchacích prístrojov. Pries-
tor za sifónom ma podobný raz ako pred
ním. Pod hladinou sa rozširuje v nepra-
videlné ve¾ké siene so zarovnanými strop-
mi. Nad hladinou sa zužuje v úzke pukliny.
Pokia¾ mohol dôjs� a dosvieti� videl vo¾né
pokraèovanie na 50 - 60 m. Po návrate F.
Plška ešte podrobne preskúmal puklinu aj
F. Hlaváèek. Potvrdil, že za sifónom je puk-
lina nad vodou dos� široká a spája obe èasti
jaskyne. V budúcnosti tu budú môc� èach-
tickí jaskyniari pomocou výbušnín sifón
prekona� i nad hladinou. V. Panoš (1961). 


Po výsledkoch potápaèského prieskumu
sa prikraèuje k razeniu štôlne za jazerom.
Pokia¾ to ovšem dovo¾uje stav vody. A tu
sme pri koreni celého problému prieskum-
ných prác v jaskyni. Ak uvážime, že od
spomínanej potápaèskej akcie ubehlo 30
rokov a dåžka jaskyne sa sotva zdvojná-
sobila, nadobudneme dojem, že o lokalitu
nebol valný záujem. Aby sa tak nestalo,
musíme si zhruba objasni� hydrológiu a s
òou spojený vodný režim. Vodný stav v
jaskyni je závislý hlavne od výšky hladiny
spodných vôd. Prejavuje sa ve¾kými výkyv-
mi v nepravidelných intervaloch. Z toho
dôvodu dostala jaskyòa ešte jedno novšie
pomenovanie: Obèasná vyvieraèka. To sa
zvyklo hlavne u mladšej generácie jasky-
niarov bežne používa�. Keï sa pozrieme na
plán jaskyne, v jej pozdåžnom profile vidie�
osadené lavièky nad hladinou. Keï je hla-
dina vody približne v tejto výške je stojatá
bez pozorovania najmenšieho prietoku.
Tento stav trvá obyèajne 1 rok. To je priaz-
nivý stav pre razenie štôlne za jazerom.
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Výnimku tvoria roky: jeseò 1988 až jar
1991, kedy voda v jazere klesla až temer na
dno. Potom príde k zdvihnutiu hladiny.
Voda sa vzduje do výšky 6 m nad lavièky,
vyplní celý priestor nad jazerom (mimo ko-
mínov) a vyteká von z jaskyne. Tým vznikne
z tohto priestoru dlhý nepreniknute¾ný si-
fón. Vtedy nie je možné za jazerom pra-
cova�. Tento stav trvá 5 až 7 rokov. Pod¾a
toho, èi boli v tej dobe roky na zrážky
chudobné alebo naopak. Potom príde znova
k opakovaniu celého cyklu. Z toho titulu sa
prikroèilo k razeniu ¾avej štôlne s miernym
stúpaním. Jej úèelom bolo dosta� sa do
priestorov nad jazerom suchou cestou v
dobe zatopenia sifónu. No zameraním ¾avej
vetvy sa zistilo, že sa stoèila prv, ako sa
mohla prekríži� s komínmi nad jazerom a
prakticky sa vracia smerom von z jaskyne.
V budúcnosti sa bude musie� prikroèi� k
prepojeniu v mieste ako to znázoròuje šípka
na mape.


V posledných rokoch sa už do jaskyne,
v dobe jej výveru nedalo vôbec vojs�, na-
ko¾ko bola zaplavovaná až po strop. Tento
stav spôsobili sute, ktoré rokmi zvetrávania
sa a zosúvania vytvorili pred vchodom do
jaskyne až 4,5 m vysoký osypový kuže¾.


Na výroènej schôdzi roku 1988 padne
návrh na odvodnenie jaskyne. Zaistí sa po-
trebný materiál a v priebehu roka sa na
piatich dvoj až trojdòových akciách pre-
kope su�ovisko v dåžke 35 m a uložia sa
odvodòovacie rúry. Práce s�ažovali stále sa
zosúvajúce sute a 200 až 300 kg skaly,
ktoré sa museli nieko¾kokrát premiestni� až
sme sa dostali do požadovanej håbky. (Pri
vchode až 4 m.) Aby sa do budúcna za-
bránilo padaniu sutí do vchodu, v roku
1989 betónujeme pred vchodom plošinu.
Na nej sa postavili z kamenia a betónu
oporné múry dlhé 2 m, medzi ktoré sa
zabudovala pevná oce¾ová mreža. Múry boli
nadkryté oce¾ovými skružami a zaliate
betónom.


Záver
Vo svojich odborných posudkoch J.


Majko a A. Droppa vyjadrujú presvedèenie,
že jaskyòa Hladový prameò je najperspek-
tívnejším miestom, kadia¾ sa dá pohodlnou
cestou dosta� do už známych priestorov
Èachtickej jaskyne a objavia množstvo no-
vých, neznámych èastí. S tým to názorom sa
stotožòujem i ja. No nie som presvedèený,
že ís� po vode je to najš�astnejšie riešenie.
Treba zobra� do úvahy i posudok druhého
potápaèského prieskumu. Tento previedli v


roku 1973 potápaèi Buday a Kucharoviè z
Trenèianskej Nymphy. Ich verdikt po pries-
kumovej akcii znel: "Z jazera nevedie ïalšie
pokraèovanie do predpokladaných pries-
torov, ktoré zistili brnenský potápaèi v roku
1961. Údaje, ktoré uvádzajú, nezodpove-
dajú skutoènosti." �ažko posúdi� kde je
pravda. No myslím si, že pre náš "suchých"
jaskyniarov to ani nie je podstatné. I keby
sme sa prestrie¾ali za sifón, po pár metroch
bude ïalší. A to je zasa práca iba pre potá-
paèov. Tu zostáva iba jedno. Zamera� sa na
prieskum úzkych komínov nad jazerom, kde
by mohli by� ïalšie priestory. K tomu
nasvedèuje i skutoènos�, že asi 20 m nad
terajším vchodom do jaskyne sa vo svahu
nachádza bývalý suchý vejár. V minulosti
v òom bol aj vykonaný zbežný prieskum, no
bez úspechu. O možných priestoroch nad
vyvieraèkou svedèí rad ïalších faktorov.


1) Medzi najnižším miestom Èachtickej
jaskyne a vyvieraèkou zostava neznámy 70 -
80 m výškový rozdiel.


2) Poèas nízkeho stavu vody, keï je sifón
pred jazerom priechodný, prúdi vzduch
smerom do jaskyne.


3) Na povrchu planiny je pozorovate¾ný
výrazný tektonický zlom, od vyvieraèky
smerom na sever, ktorý je snáï' ukonèený
až na Salaškach radou závrtov.


Ako vidie� z uvedeného, možnosti do-
tiahnu� dielo zapoèaté našimi predchod-
cami do úspešného konca tu sú. Záleží len
na náš, ktorým smerom upriamime svoje
úsilie. Zatia¾ sme nemali možnos� si overi�
výkonnos� odvodòovacieho systému, lebo
od jeho vybudovania je sústavný pokles
vody. No pokia¾' sme dobre odhadli priemer
rúr odtokového kanála a bude staèi� od-
vádza� vody z jaskyne, potom bude možné
na lokalite systematicky pracova�.
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Najdlhšie jaskyne:


Stav k 1.1.1992
1. Systém Demänovských jaskýò (Nízke


Tatry, Ïumbierske Tatry, Demänovské vr-
chy) cca 23 000 m


2. Stratenská jaskyòa (Spišsko-gemer-
ský kras, Slovenský raj 18 545 m


3. Jaskyòa Màtvych netopierov (Nízke
Tatry, Ïumbierske Tatry, Ïumbier) cca
8 000 m


4. Domica - Èertova diera (Slovenský
kras, Silická planina) cca 5 900 m


5. Starý hrad (Nízke Tatry, Ïumbierska
Tatry, Demänovské vrchy) 5 l0l m


6. Jaskyòa v Záskoèí - Na Predných
(Nízke Tatry, Ïumbierske Tatry, Demänov-
ské vrchy) 5 034 m


7. Javorinka (Tatry, Východne Tatry,
Vysoké Tatry) cca 3 900 m


8. Moldavská jaskyòa (Košická kotlina,
Medzevská pahorkatina) cca 3 500 m


9. Èachtická jaskyòa (Malé Karpaty,
Èachtické Karpaty, Nedze) cca 3 200 m


10. Jaskyòa Skalistého potoka (Sloven-
ský kras, Jasovská planina) cca 3 000 m


11. Harmanecká jaskyòa (Ve¾ká Fatra,
Bralná Fatra) cca 2 500 m


12. Liskovská jaskyòa - jaskyòa L-2
(Podtatranská kotlina, Liptovská kotlina,
Choèské podhorie) 2 160 m


13. Bobaèka (Spišsko-gemerský kras,
Muránska planina) 2 143 m


14. Jasovská jaskyòa (Košická kotlina,
Medzevská pahorkatina 2 122 m


15. Psie diery (Spišsko-gemersky kras,
Slovensky raj) cca 2 100 m


16. Javorová priepas� (Nízke Tatry,
Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy) cca
2 039 m


17. Bystrianska jaskyòa (Horehronské
podolie, Bystrianske podhorie) cca 2 000 m


18. Belianska jaskyòa (Tatry, Východné
Tatry, Belianske Tatry) 1 752 m


19. Stanišovska jaskyòa (Nízke Tatry,
Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 1
680 m


20.Ardovská jaskyòa (Slovensky kras,
Silická planina) cca 1 600 m


21.Gombasecká jaskyòa (Slovensky
kras, Silická planina) I 525 m


22.Brestovská jaskyòa (Tatry, Západné
Tatry, Roháèe) 1 450 m


23. Suchá jaskyòa (Ve¾ká Fatra) 1 400m
24.-26. Drienovská jaskyòa (Slovenský


kras, Jasovská planina) 1 300 m
Jaskyòa v Zlomiskách (Nízke Tatry,


Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy) cca
1 300 m


Nová Stanisovska jaskyòa (Nízke Tatry,
Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy) cca
1 300 m


27. Dobšinská ¾adová jaskyòa (Spišsko-
gemersky kras, Slovensky raj) 1 232 m


28.-29.Krásnohorská jaskyòa (Sloven-
ský kras, Silická planina) 1 100 m


Silická ¾adnica (Slovenský kras, Si-
lická planina) cca 1 100 m


30.Jaskyòa na Keèovských lúkach (Slo-
venský kras, Silická planina) cca 1 010m


31.Jaskyòa v ponore Jašterièieho ja-
zera (Slovenský kras, Silická planina) cca
1 000 m


32.-33. Èiernohorská jaskyòa (Jaskyòa
Kamenných oèí) (Tatry, Východné Tatry,
Vysoké Tatry) cca 950 m


Medvedia jaskyòa (Zimná jaskyòa)
(Nízke Tatry, Ïumbierske Tatry, Demänov-
ské vrchy) cca 950 m


34. Okno (Nízke Tatry, Ïumbierske Ta-
try, Demänovské vrchy) 930 m


35. Ponická jaskyòa (Zvolenská kotlina,
Zvolenská pahorkatina) cca 900 m


36. Milada (Slovensky kras, Silická pla-
nina) 800 m


37.-38. Hrušovská jaskyòa (Slovenský
kras, Silická planina) 780 m


Suchá jaskyòa (Nízke Tatry, Ïum-
bierske Tatry, Demänovské vrchy) 780 m


39.Jaskyòa nad Kadlubom (Revúcka
vrchovina, Železnícke predhorie) 708 m


40. Huèiaca vyvieraèka (Slovenský
kras, Plešivská planina) cca 700 m


41.Driny (Malé Karpaty, Pezinské Kar-
paty, Smolenická vrchovina) 650 m


NAJDLHŠIE A NAJHLBŠIE JASKYNE SLOVENSKA.


Pavel BELLA
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42. Jaskyòa nad vyvieraèkou (Malá Fat-
ra, Krivánska Fatra, Krivánske Veterné hole)
cca 620 m


43.-46. Bystriansky závrt (Horehronské
podolie, Bystrianske podhorie) 600 m


Kunia priepas� (Slovenský kras, Ja-
sovská planina) 600 m


Štefanová I. (Nízke Tatry, Ïumbier-
ske Tatry, Demänovské vrchy) cca 600 m


Zadný úplaz (Tatry, Západná Tatry,
Èervené vrchy) cca 600 m


47. Ve¾ké Prepadlé (Malé Karpaty, Pe-zin-
ské Karpaty, Homo¾ské Karpaty) 697 m


48. Zlatá diera (Spišsko-gemerský
kras, Slovensky raj) 597 m


49.-50. Nová Kresanica (Tatry, Zapadne
Tatry, Èervené vrchy) 550 m


Teplica(Spišsko-gemerský kras, Mu-
ránska planina) 550 m


Najhlbšie jaskyne:


Stav k 1.1.1992
1. Starý hrad (Nízke Tatry, Ïumbierske


Tatry, Demänovské vrchy) 432 m
2. Javorová priepas� (Nízke Tatry, Ïum-


bierske Tatry, Demänovské vrchy) 309 m
3. Jaskyòa Màtvych netopierov (Nízke


Tatry, Ïumbierske Tatry, Ïumbier) 300 m
4. Jaskyòa v Záskoèí - Na Predných


(Nízke Tatry, Ïumbierske Tatry, Demänov-
ské vrchy) 284 m


5. Jaskyòa Skalistého potoka (Slovenský
kras, Jasovska planina) cca 230 m


6. Kunia priepas� (Slovenský kras, Ja-
sovska planina) 203 m


7. Tristárska priepas� (Tatry, Východné
Tatry, Belianske Tatry) 201 m


8. Stratenská jaskyòa (Spišsko-gemer-
ský kras, Slovensky raj) 194 m


9. Javorinka (Tatry, Východne Tatry,
Vysoké Tatry) cca 190 m


10. Èertova diera (Slovenský kras. Hor-
ný vrch) 186 m


11. Brázda (Slovenský kras, Silická pla-
nina) 181 m


12. Systém Demänovských jaskýò (Níz-
ke Tatry, Ïumbierske Tatry, Demänovské
vrchy) 173 m


13.-14. Bystriansky závrt (Horehronské
podolie, Bystrianske podhorie) 164 m


Zadný úplaz (Tatry, Zapadne Tatry,
Èervené vrchy) 164 m


15. Belianska jaskyòa (Tatry, Východné
Tatry, Belianske Tatry) 142 m


17. Ve¾ká Buková priepas� (Slovenský
kras, Silická planina) 141 m. 


18. Priepas� v Osobitej (Tatry, Západné
Tatry, Osobitá) cca 140 m


19. Ponorná priepas� (Slovenský,
Silická planina) 135 m


20. Ve¾ká ¾adová priepas� (Nízke Tatry,
Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy) 125
m


21. Diviaèia priepas� (Slovenský kras,
Plešivecká planina) 123 m


22.-23. Priepas� v Okolíku (Tatry. Zá-
padné Tatry, Osobitá) 120 m


Veterná priepas� (Slovenský kras,
Horný vrch) 120 m


24. Jaskyòa Slnecneho luca (Nízke Ta-
try, Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy)
113 m


25. Dobšinskeho ¾adová jaskyòa
(Spissko-gemerský kras, Slovensky raj)


112m
26.-27. Nová Kresanica (Tatry, Západné


Tatry, Èervené vrchy) 110 m
Silická ¾adnica (Slovenský kras, Si-


lická planina) cca 110 m
28. Michòová (Spišsko-gemerský kras,


Muránska planina) 105 m
29. Mojtínska priepastná jaskyòa (Strá-


žovské vrchy, Zliechovská hornatina,
Strážov) 104 m


30. Zvonivá jama (Slovenský kras, Ple-
šivská planina) 101 m


31. Obrovská priepas� (Slovenský,
Dolný vrch) 100 m


32. Kosienky (Nízke Tatry, Ïumbierske
Tatry, Demänovské vrchy) 97 m


33. Priepas� v Sivom vrchu (Tatry, Zá-
padné Tatry, Sivý vrch) 93 m


34.-35. Bystrianska jaskyòa (Horehron-
ské podolie, Bystrianske podhorie) 92 m


Jaskyòa na Rúbani (Strážovské vr-
chy, Zliechovská hornatina, Strážov) 92 m


36.Èachticka jaskyòa (Malé Karpaty,
Èachtické Karpaty, Hadzel) 90 m


37. Jaskyòa za Bukovicou (Nízke Tatry,
Ïumbierske Tatry, Demänovské vrchy)
87 m


38. Majkove ponory (Malé Karpaty,
Pezinské Karpaty, Homo¾ské Karpaty) 84 m


39. Psie diery (Spišsko-gemerský kras,
Slovensky raj) 83 m


40. Ve¾ká Artajama (Vihorlatské vrchy,
Humenské vrchy, Krivoštianka) cca 80 m


41.-42. Dvojitá priepas� (Slovenský kras
, Dolný vrch) 79 m


43. Muflónia priepas� (Slovenský kras,
Plešivská planina) 77 m


44.-49. Dubová priepas� (Slovenský
kras, Dolný vrch) 75 m


Harmanecká jaskyòa (Ve¾ká Fatra,
Bralná Fatra) cca 75 m


Jelenia priepas� (Slovenský kras,
Plešivská planina) 75 m


Netopieria jaskyòa (Spišsko-gemerský
kras, Muránska planina) 75 m


Priepas� pod Hajgošom (Slovenský
kras, Jasovská planina) 75 m


Trojramenná priepas� (Slovenský kras,
Jasovská planina) 75 m


50.-51. Ve¾ká priepas� na Meškove (Ve¾-
ká Fatra, Šípska Fatra) 72 m


Šingliarova priepas� Slovenský kras,
Plešivská planina) 72 m
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PODOLIE
Speleológovia z Èortkova pokraèovali v


mapovaní nového rajónu jaskyne Mlynki,
ktorej celková dåžka dosiahla 23 km. V
Optimistickej jaskyni ¾vovskí jaskyniari
skonèili  výskum  dvoch nových èasti  Za-
jazerného rajónu (každý po 900 m) a zá-
roveò objavili nové chodby v rajóne Svežaja
voda (1 100 m). Dokonèili mapovanie èasti
chodieb vnútorných polygónov. Celková
dåžka jaskyne je 178 km.


ZAKARPATIE
Jaskyniari Zakarpatia a Lvova zmapo-


vali jaskyòu v konglomerátoch Krasnyj ka-
meò (900/-56 m) objavenú v roku 1988. V
oblasti mesta Skole lvovèania preskúmali
nieko¾ko gravitaèno-tektonických jaskýò v
pieskovcoch, z ktorých najväèšia trojvcho-
dová Prostrednoj dvor má dimenzie 500/-
40 m.


KRYM - DOLGORUKOVSKAJA JAJLA
Simferopo¾skí jaskyniari pokraèovali v


prieskume jaskyne Golubinaja (2 km/-130
m) pravdepodobne súvisiacej s jaskyòou
Krasnaja. Zaèiatkom mája speleopotápaèi z
Moskvy (V. Pejsner, V. Kiselev) a Rjazane (V.
Komarov) pokraèovali v prieskume výve-
rovej jaskyne Alešina voda. Za štvrtým si-
fónom (S4) prekonaným pre tesnos� len   jed-
ným z potápaèov bolo prejdené 800 m
meandrových chodieb po S5. Spolu s touto
èas�ou je jaskyòa druhou najdlhšou na
Kryme (viac ako 3,5 km). V susednej vý-
verovej jaskyni Eni-Sala-3 súèasne prebie-
hala expedícia speleopotápaèov z MGU. Ich
snaženie zavàšil R. Prochorov prekonaním
S2 (115/-17 m), za ktorým neïaleko sa
chodba rozdvojuje s dvoma novými sifónmi.


SEVERNÝ KAUKAZ
Koncom decembra 1989 dvojica spe-


leopotápaèov (V. Komarov, V. Kiselev) zo-
pakovala prechod vzdialeného sifónu na
+215 m vo výverovej jaskyni Universitet-
skaja (Sev. Osetínsko), za ktorým preskú-
mala a zmapovala 1 160 m chodieb. Dåžka
jaskyne dosiahla 4470 m, denivelácia je
+305 m.


ZÁPADNÝ KAUKAZ - MASÍV ARABIKA
Moldavskí speleológovia pokraèovali vo


výskume jaskyne Berèilskaja hlbokej -450
m. Kyjevskí speleológovia a speleológovia z


Poltavy prehåbili priepas� Golubaja a spojili
ju so systémom Arabikskaja v priepasti
Genrichovaja Bezdna (-220 m). Systém tak
dostal tretí vchod, ale håbka sa nezmenila
(- 1110  m). V rajóne masívu Chyrka ir-
kutskí jaskyniari (vedúci Osincev) objavili
novu ve¾kú kavernu Samra, ktorú pres-
kúmali do håbky -260 m. Bieloruskí jas-
kyniari (vedúci S. Krasko) prekonali
prekážky v -470 m v jaskyni Èerepašja a
prenikli do meandra konèiaceho závalom v
-550 m.


BZYBSKÝ CHRBÁT
V západnej èasti chrbta ¾vovskí jasky-


niari našli dve priepasti hlboké okolo 100
m a preskúmali ešte jednu dutinu z -70 na
-140 m.  


CHIPSTINSKÝ MASÍV
Charkovskí jaskyniari pokraèujú vo


výskume jaskyne Baško (3 km/ -400 m).
Moskovskí jaskyniari objavili novu priepas�
30 V (- 250 m). Jaskyòa Veterok bola pres-
kúmaná po úžinu v -270 m speleológmi
MGÚ. Tí isti skúmali aj priepas�
Alexinského na Dzyšrinskom masíve. Tam
boli prehåbené aj dve priepasti z -80 do -150
a od - 400 do -465 m. Koncový sifón v - 463
m bol preskúmaný až po zúženie (20 m/-15
m). Krasnojarskí potápaèi pokraèovali v
prieskume výverovej jaskyne Mèišta (4
km/-73, +90 m). Vo vstupnom sifóne S1 sa
P. Minenkov a A. Skaèkov ponorili v za-
plavenej priepasti do -63 m, prièom spustili
olovnicu ešte do håbky 10 m za úèelom
premerania håbky. Priepas� pokraèuje. V
druhej "bubline" S1 bola zmapovaná èas�
nových boèných chodieb v dvoch spojených
galériách. Sifón, ktorým sa táto vetva konci,
bol preskúmaný do vzdialenosti 120 m (-20
m) A. Burmagom. Najväèšie �ažkosti pred-
stavuje prienik koncového sifónu S2, ktorý
ma ohyb v håbke -48 m. Na druhý pokus sa
P. Minekovovi podarilo prepláva� 320 m
sifónu a zastal v håbke -45 m. Väèšia èas�
sifónovej chodby je v håbke 35 m.


NOVOAFONSKÝ MASÍV
Speleológovia z Moskvy, Riazane, Ros-


tova n. D., Krasnojarska a druhých miest
pokraèovali vo výskume výverovej jaskyne
Chabju. Poèas zimnej expedície prenikli a
zmapovali 5 km nových chodieb. Dåžka jas-
kyne presiahla 8 km. Je to najväèšia jas-
kyòa krajiny mapovaná za sifónmi. V


SPELEOLOGICKÉ OBJAVY V ZSSR V ROKU 1990


V. KISE¼OV - A. KLIMÈUK
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novembri urobili pokus o prienik vstupným
sifónom J75/-15 m) v susednej výverovej
jaskyni Èernaja voda.


SEVEROZÁPADNÝ KAUKAZ
Vo februári Krasnojarci Èanèikov a


Minenkov dokonèili potápanie vo výverovej
jaskyni Podzemnaja Chosta (Voroncovskij
chrbát), kde 200 m sifón prudko spadá.
Zastavili sa na -48 m.


URAL
Dåžka jaskyne Geol6gov - 2 bola


snažením permských speleológov zväèšená
o 600 m a ma 4 km.


STREDNÁ ÁZIA
V auguste prenikli novosibírski a bul-


harskí jaskyniari na plató Polatchan
neïaleko masívu Èingan v priepasti A.
Zajdmana do håbky okolo -400 m. Jaskyòu
objavili jaskyniari z Novosibirska v roku
1988. Septembrová expedícia jaskyniarov z
Taškentu (vedúci V. Dolgij) jaskyòu ešte
prehåbila okolo 100 m po nasledujúcu
úžinu.


Živo bolo v júli - auguste na chrbte
Baisuntan. Tu pracovali jaskyniari z Uralu,
Uzbekistanu a V. Británie. Na severe ma-
sívu Hodza-Gur-Gur-Ata spoloèná expedí-
cia sverdlovského speleocentra a
anglického klubu Eldon Pothole zmapovala
34 nových vchodov steny dåžky 10 km.
Skúmali tri ve¾ké jaskyne. Najdlhšia z nich
Temnaja zveda (4 km/-168 m) so štyrmi
vchodmi (3 550 - 3 600 m n.m.) sú 150 nad
úpätím steny, èo si vyžiadalo dva dni kom-
plikovaného lezenia. Jaskyòa tvorí prak-
ticky jednu zložitú galériu, ktorej 1 km
zaberá ¾adová rieka (t - 3°C). Zastali pred
¾adovou priepas�ou. Jaskyòa Prima bola
preskúmaná po priepas� v håbke 228 m.
Jaskyòa Utrennaja Zveda nebola zmapo-
vaná, no v nej prenikli do håbky okolo 210m
a zastali taktiež nad hlbokou priepas�ou.
Druhá uralská expedícia pokraèovala v
prieskume najväèších jaskýò rajónu -
Festivaòoj a Boj-Bulok. Vo Festivalnoj jas-
kyni konci slepo jedna z hlbokých vetiev
(-620 m). Celková dåžka systému presahuje
12 km. V jaskyni Boj-Bulok v susednom
masíve Èu¾-Bair anglicko-sovietska skupi-
na (vedúci A. Višnevsklj) preskúmala dve
vetvy. Jedna z nich, stúpajúca z -600 do -
200 m hore proti prítoku, druhá z + 30 m
(vzh¾adom ku hlavnému vchodu) vedie
meandrom a kaskádami priepasti do -120
m, kde vyús�uje do inej chodby. Tato bola
smerom dolu preskúmaná po úžinu v -400
m (zmapovaná do -250 m) a smerom hore
do +210 m so stupòami do výšky 20 m.
Denivelácia jaskyne sa zväèšila o 58 m na
celkových 1 368 m. Hoci expedícia potvrdila
nemožnos� prehåbi� jaskyòu - dno tvorí


zatopený zával - teoreticky existuje prav-
depodobnos� zväèši� denivelácia o 300 m.


SAJANY
Krasnojarskí speleológovia pokraèujú v


mapovaní jaskyne V. Oresnaja, v ktorej
objavili ešte dva vchody. Dåžka zmapova-
ných chodieb prekroèila 42 km.


ALTAJ
Novosibírski speleológovia (vedúci G.


Makismov) poèas novembrovej expedície
prehåbili jaskyòu DUETT z -76 do -145 m


NAJDLHŠlE JASKYNE ZSSR k 1.1.1991
1. Optimistická 178 000 m
2. Ozernaja 107 300 m
3. Zoluška 82 000 m
4.    Kap-Kutan-Promežutoènaja 54 000m
5. V. Orešnaja 42 000 m
6. Mlynki 23 000 m
7. Krista¾naja 22 000 m
8. Snežnaja-Mežennogo 19 000 m
9. Kulogorskaja - Troja 14 100 m
10. Krasnaja 14 000 m
11. Festiva¾naja 12 500 m
12. Gaurdakskaja 11 100 m
13. Voroncovskaja 10 640 m
14. Jascik pandori 10 100 m
15. Sumgan - Kutuk 9 860 m
16. Divja9 750 m
17. Chabju 8 200 m
18. Verteba7 820m
19. Kizelovskaja 7 600 m
20. Kinderlinskaja 6 700 m


NAJHLBŠlE JASKYNE ZSSR k 1.1.1991
1. V. Pan�uchina - 1 508 m
2. Snežnaja-Mežennogo - 1 370 m
3. Boj - Bulok - 1 368 m (- 1 158, + 210)
4. V. Iljuchina - 1 240 m
5. Arabikskaja - 1 110 m
6. Kijevskaja - 990 m
7. Moskovskaja - 970 m
8. Napra - 856 m
9. Pionerskaja - 815 m
10. Grafskij proval - 780 m
11. Forelnaja - 740 m
12. Kaskadnaja - 630 m
13. Festiva¾naja - 620 m
14. Ura¾skaja - 565 m
15. Vesennaja - 550 m
16. Èerepešja - 550 m
17. Gandi - 540 m
18. Parjašèaja ptica - 535 m
19. Ruèejnaja-Zabludšich -510m
Osennaja-Nazarovskaja - 500 m
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Keï som na poslednom Predsedníctve
SSS nazval èinnos� dobrovo¾ných jasky-
niarov ich koníèkom, svojským spôsobom
zábavy, netušil som, že popudím proti sebe
viacerých jaskyniarov. Ako som si vôbec
mohol dovoli� oznaèi� ich otázku a zodpo-
vednú robotu ako zábavu?


Otázka kladená oddávna jaskyniarom,
preèo tam, chlapi, vlastne leziete, je dnes, v
období nepremysleného búrania starých
poriadkov, zvláš� aktuálna. Sú speleoló-
govia, ktorí kopu, objavujú a dokumentujú
slovenské podzemie iba pre patriotický pocit
obohacovania svojej rodnej republiky. Ale
ako som mal možnos� spozna�, drvivá väèši-
na dobrovo¾ných jaskyniarov lezie do dier
preto, lebo je to ich koníèek, svojsky spôsob
odreagovania sa od každodenných povin-
nosti. Títo ¾udia budú kopa� v jaskyniach v
ktoromko¾vek state, èí im za to bude platia
alebo nie. Som rad, že väèšina náš sme
fanatici, ktorí obetujú svoj vo¾ný èas, vezmú
zo svojho, aj keï možno nabúraného rodin-
ného rozpoètu a pôjdu opä� do dier.


Reštrikèná politika štátu a všeobecné
rušenie štátnych dotácií sa dotklo aj našej
Spoloènosti. Za predchádzajúceho režimu
štát poskytoval slovenskému jaskyniarstvu
urèité financie, èas� ktorých, vïaka porozu-
meniu Ministerstva kultúry aj niekdajšieho
vedenia MSK, SSJ, ÚŠOPu, sa dostávala k
dobrovo¾ným jaskyniarom. Pravda, táto
dotácia sa prerozde¾ovala zaujímavým, sve-
tovo originálnym spôsobom. Urèitá èas� išla
na chod sekretariátu a vedenia Spoloènosti,
najväèšia èas� na cestovné a stravné a osta-
toèek na najdôležitejšie: nákup výstroja,
špeciálneho vybavenia, prístrojov, mater-
iálu.


Dnes sme bez štátnych dotácii a pri stá-
vajúcej ekonomike ich v doterajšej forme už


viac nedostaneme. Neostáva nám niè iné,
ako zavies� do nášho snaženia tržné vz�ahy,
obvyklé v krajinách-vzoroch. Sami sa
musíme pousilova� o získanie financií na
svoju èinnos�. Kultúra dobrovo¾ných jasky-
niarov v porovnaní s jarmoèníkmi a špeku-
lantmi snedej pleti je bezosporu väèšia,
preto nepochopia tržné vz�ahy ako trhnú� èo
sa dá. Ide v podstate o to, nauèi� sa predá-
va� výsledky svojej podzemnej roboty,
spropagoval ju, presvedèi� štátnych úrad-
níkov, že naša práca je užitoèná a pre
rozkvet Slovenska aj jednotlivých oblastí
potrebná.


Je kde ponúka� výsledky speleologickej
práce: o niektoré výsledky dokumentácie má
záujem SMOPaJ, v doh¾adnej dobe ich bude
potrebova� Slovenská komisia pre životné
prostredie, aktívnu ochranu krasového
podzemia možno ponúknu� štátnej ochrane
prírody, na centrálne akcie výchovného
charakteru môže prispie� Ministerstvo škol-
stva, mládeže a športu, na pracovné a
kultúrne akcie zasa Ministerstvo kultúry. Je
potrebne obráti� sa na tieto inštitúcie a jed-
notlivých úradníkov úporným
presviedèaním donúti� k pusteniu groša.


Aj samotné oblastné skupiny sa môžu
obráti� na miestne úrady štátnej správy,
úrady životného prostredia, oblastné stre-
diská ochrany prírody. Propagácia speleo-
logickej práce v miestnych novinách
napomôže k lepšiemu poznaniu potreby
podpory dobrovo¾ných jaskyniarov, a to aj v
podnikoch alebo súkromných firmách.
Prednášky, premietanie diapozitívov, filmov,
výveska vo väèšom meste tiež informuje,
zaujme. A netreba sa necha� odradi� prvými
neúspechmi.


VLASTNÁ


TVORBA Eduard KLADIVA


ÚVAHA NA AKTUÁLNU TÉMU
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Na zasadnutí Predsedníctva SSS
29.2.1992 bola schválená vnútorná smerni-
ca SSS Pravidlá priznania práva na pred-
nostný prieskum a výskum lokality známa
skorej ako právo priority. Prijatá smernica
upravuje vz�ahy medzi pracovnými
skupinami pôsobiacimi pod záštitou SSS,
nerieši a ani nemôže rieši� vz�ahy medzi
èlenmi SSS a pracovníkmi štátnej ochrany
prírody, medzi SSS a profesionálnymi
zložkami speleológie, medzi èlenmi SSS a
jaskyniarmi z iných organizácii vrátane
ÈSS. Nenahrádza ani povolenie na speleo-
logicky prieskum, iba vymedzuje vz�ahy
medzi aktívnymi jaskyniarmi a v podstate
predstavuje zhrnutie nepísaných zákonov
dobrých vz�ahov medzi skupinami.


Je obecne známe, že v tzv. predrev-
oluènej praxi bol cely rad otázok spoloèen-
ského života právne nedoriešený a nad mno-
hými skutoènos�ami sa zatvárali oèi. Dnes
je situácia iná a aj SSS si musí vymedzi�
svoje miesto v spoloènosti presnými právny-
mi úkonmi. Právo priority je právnym pred-
pisom, pôsobiacim do vnútra organizácie.
Medzi ïalšie právne úkony, ktoré dnešné
vedenie postupne zabezpeèuje, patrí pre-
dovšetkým upravenie vz�ahov so
Slovenskou komisiou pre životné prostredie
a tiež s Ministerstvom kultúry SR a
Ministerstvom školstva, športu a mládeže
SR. Dôležitým úkonom v budúcnosti bude
aj uvedenie vlastných Stanov a ïalších vnú-
torných predpisov do súladu s platnými, no
stále sa meniacimi zákonmi.


Pri výbere svojho budúceho pracoviska
závisí iba na rozhodnutí pracovnej skupiny
èí bude žiada� Predsedníctvo SSS o právo
priority. Keï tak neurobí, nemusí písa�
žiados�, nemusí vykazova� aktívnu èinnos�,
ale nemôže sa èudova�, keï iná skupina
zaène na lokalite pracova� bez ich súhlasu
alebo bude prezentova� dosiahnuté výsledky
na lokalite ako svoje. Vedenie SSS sa bude
usilova� zabezpeèi�, aby výsledky práce na
konkrétnej lokalite prezentovala iba
skupina, ktorá na lokalitu právo priority
vlastní. Je jasné, že bez pomoci oblastných
skupín sa jej úsilie môže ukáza� ako zby-
toèné.


Teda sa diskutuje o termíne "aktívne
pracova� na lokalite". Verím, že ani v budúc-
nosti sa nepodarí presadia strašiak v
podobe odpracovaných hodín, vy�ažených
kubíkov, alebo objavených metrov. Pre ve-
denie SSS budú dôležité roèné správy o
èinnosti skupiny a technické denníky
zasielané priebežne. Základom hodnotenia
práce skupín budú ich dlhodobé výsledky


v širokom obore jaskyniarskej èinnosti, èiže
nielen práca na lokalite (prieskum, doku-
mentácia,...), ale aj aktivita okolo jasky-
niarstva (úèas� na akciách SSS alebo iných
speleologických organizácii, èlánky, výsta-
vy, prednášky, t.j. propagácia, osveta, ve-
rejná prezentácia svojich úspechov) a aj
pomoc pri ochrane krasu. Preto doporu-
èujeme skupinám zahrnú� tieto aktivity do
svojich správ o èinnosti a stále bombar-
dova� redaktora jaskyniarskeho Spravodaja
svojimi príspevkami a prezentova� svoju
prácu na jaskyniarskych stretnutiach, aj v
prípade, keï úspechy nebudú bombastic-
ké. Akým spôsobom sa skupina zapíše u
širokej speleologickej obce a aký vytvorí
svoj obraz (po slovensky image), tak o nej
bude súdi� Predsedníctvo SSS, dostatoène
poèetný a odborne zdatný kolektív, pri pri-
de¾ovaní práva priority. Dnešná doba od
nás žiada vedie preda� svoje výsledky hoc
ako sú malé.


Pre automatické pridelenie práva pri-
ority pod¾a èlánku c. 10 treba žiadosti
vyplnené strojom pod¾a vzoru zasla� na
Sekretariát SSS do 30.9.1992. Predtlaèené
formuláre sa pokúsi do tej doby sekretariát
zabezpeèi�. Sami si overte, èí je vaša žiados�
na Sekretariáte riadne evidovaná. Nespráv-
ne vyplnené, neèitate¾né žiadosti budú vrá-
tene.


Predná strana žiadosti obsahuje mená a
adresy zodpovedných za práce na lokalite,
tieto funkcie môže pochopite¾ne kumulova�
jeden èlovek. Do vyjasnenia vz�ahov so štát-
nou ochranou prírody predsedníctvo
nebude zrejme požadova� vyjadrenie
ochranárov. Zadnú stranu tvorí starostlivo
vyplnená kópia titulnej strany Iden-
tifikaènej karty. Zvláš� pozorne vyplòujte
kolónky týkajúce sa urèenia polohy, aby
bolo možno lokalitu jednoznaène odlíši� od
iných lokalít. V rubrike Popis polohy uveïte
vzdialenosti a azimuty k najbližším kótam
vyznaèeným v základnej mape 1:100000.


Na záver chcem vyjadri� presvedèenie, že
tato smernica splní úèel, pre ktorý som
iniciatívne, ihneï po zrušení pracovných
rajónov Valným zhromaždením, vystúpil s
návrhom ako zabráni� negatívnym dôsled-
kom tohto rozhodnutia a zachova� aspoò
dajaký poriadok v rozdelení zodpovednosti
za speleologický prieskum na Slovensku a
že zabráni vzniku pirátskych skupín a ich
nájazdom na atraktívne, ale s ve¾kou ná-
mahou objavené jaskyne.


Eduard Kladiva


28


SLOVO O PRÁVE PRIORITY







...Nieèo o tom vedel Bobo Lenèo. Tak
som šiel za nim. Pochopite¾ne. To je prvá
fáza bádania. Lenže hovoril o tom èudne a
ochoty tiež nebolo dos�. Už dlho som po-
èúval o dákej strašidelnej diere. Samozrejme
laikov taká diera môže pripada� možno
hrozne. Preto som sa tomu neèudoval, ale
keï o ton celkom vážn hovoril aj Bobo, tak
ma to predsa len zarážalo. - Nie, neviem, ja
som vo vnútri nebol.


Odpovedal mi, keï som sa bližšie opýtal.
Nemal sto chuti mi viac vysvet¾ova�. Doz-
vedel som sa, že je to niekde za dielom na
kraji smrekového lesa na Kopanici. Diera
mala by� malá a nenápadná, preèo potom
vzbudzovala také obavy? Taká vec pri�a-
huje ako magnet. Že to nebola nijaká imagi-
nárna vybájená záležitos�, o tom už nebolo
pochýb. Dosvedèil mi to Bobo. Kámoš, kto-
rému môžem dôverova�. Lenže neviem pre-
èo sa už nemohol rozpamäta� na polohu
objektu.


A tak som odchádzal sklamaný, lebo
zvyèajné s takými orientaènými údajmi èlo-
vek najskôr nájde "starú belú". Šiel som
sám a vôbec som si nefandil. Šiel som len
tak zo zanovitosti. Èo ak ... náhodou ... No
a ako som sa tak motal, skôr zbierajúc huby
ako pátrajúc, zrazu som sa ocitol pred ma-
lou nenápadnou preliaèinou. Nieèo ako ma-
lý závrtík a zhodou okolnosti to bolo hneï
na kraji smrekového lesa. Preliaèina bola
meter široká a dva metre dlhá. Poštuchal
som v nej palicou. Len tak. Sám sebe si
pripadajúc smiešne. Lenže zemina sa na-
ozaj zaèala kamsi usýpa�. Vyzeralo to s¾ub-
ne. Za malú chví¾u som èupel pri diere,
ktorá kolmo klesala do masívu. Perfektný
vápenec, elipsovitý tvar, dokonale erodo-
vaný zrážkovými vodami. Hneï sa mi zdalo,
že su� padá akosi hlboko. Cez hrdlo avénu
by sa iste prepchal niekto zo štíhlych èlenov
našej skupiny. Možno by to šlo aj mne, ale
bolo by to s �ažkos�ami. Nerobil som si však
ve¾ké nadeje. Veï sa nám chronicky nedarí.
A ani od tejto škáry sa asi niè lepšie nedá
oèakáva�. 


Z hliny som vypatlal menší kamienok a
hodil som ho dnu. Padal, odrážal sa od stien
nieko¾ko dlhých sekúnd, a keï dopadol,
ozval sa zvláštny, predsa však typický zvuk
ozveny z priestoru. Nechcelo sa mi veria, že
by sme naozaj mali š�astie. H¾adal som v
drnoch horúèkovité ïalší kamienok. Väèší
ako ten prvý. Diera vydávala divotvorné
pazvuky ako sa kameni odrážal a zvonil na
stenách, až dopadol do jasne vzdialene zu-
niaceho tajomného priestoru. Až ma zam-
razilo. To nie je obyèajná diera.


Z padania ïalších kameòov ma chytal
závrat a ošia¾ dokopy. Šachta musela by�
riadne hlboká. Možno 60 i viac metrov. A tá
zvláštna sple� zvukov ako z tajomného
zvonu. Na nijakú obyèajnú banskú vetraciu
šachtu to naozaj nevyzerá. Nemal som pri
sebe niè, bol som iba na¾ahko. Nedúfal som
ani v najmenšom, že sa mi nieèo podarí. To
je naša ve¾ká šanca. Do ústia diery som
zatlaèil starý lavór èo sa pova¾oval na kope
odpadu.


Rýchlym krokom, miestami pobehnúc,
som sa pustil do kopca. Najkratšou cestou
do dediny zverbova� pár chlapov a pokia¾
možno ihneï sa vráti� aj s potrebným vý-
strojom.


Keï som sa ešte asi po piatich minútach
ešte obzrel, aby som situáciu a terén riadne
zachytil v pamäti, ku stuhe lesa som zazrel
ís� dajaké deti. Doparoma, ešte tam niekto
spadne. Decká sa naozaj zastavili v tých
miestach, kde som tušil akustickú dieru.
Staèí, aby sa niekto pokåzol a prefrèí cez
hrtan ako kameò.


Ihneï som sa rozbehol naspä�. Keï som
dobehol ku skupinke, ktorýsi z nich už
vytiahol z jamy lavór. Boli to mali fagani,
mohli mat 12 až 13 rokov. Hneï som ich aj
okríkol.


Pustil som sa so zasranmi do rozhovoru
a vysvet¾oval som im aká je ta diera ne-
bezpeèná. No aby mi verili a aby som ich
odstrašil prikazujem, aby poh¾adali dáku
súcu skalu. O chví¾u mi dovliekli asi 15 kg
balvan. To narobí dos� rachotu a riadne ich


O JEDNEJ  DIERE
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to vy¾aká. Pomyslel som si a prikroèil k
diere. Všetci sa zhàkli okolo, prikrèení, s
dlaòami na kolenách, èakali, èo sa bude
dia� až hodím dolu ten balvan. - A teraz
chlapci dobre poèúvajte!


Pustil som skalu rovno do prostriedku.
Po dlhých sekundách ticha sa ozval dunivý
rachot. Striedavo sa menil. Znel èoraz viac
duto a z väèšej håbky. Bolo to naozaj efekt-
né.


- Tak toto na nich zanechá urèíte reš-
pekt vzbudzujúci dojem.


Myslím si, pozorujúc tváre chlapcov,
ako im ovísajú èe¾uste v deckom úžase.
Lenže mimovo¾ne som stàpol aj ja. Rachot
by mal už usta� a balvan dopadnú�. Diera
však stále a horlivejšie dunela, akoby sa
balvan prepadol do nekoneènej håbky. Zvu-
ky prerastali do neprirodzených akustick-
ých výšok. Èo sa to stalo? Neuverite¾né.
Kam padá ten balvan? Zdalo sa mi, že zem
sa mi zachvela pod nohami. Niekto skríkol.
Vnímal som vytreštené okále chlapcov, èo
teraz h¾adeli na mòa. Sekundy leteli. Dune-
nie neustávalo a zaèalo sa zda�, že balvan
sa s rachotom rúti zo závratnej håbky
naspä� k povrchu. Bolo to neuverite¾né. Èo
sa to stalo? Èo za pekelný stroj som to
spustil?


Èo sa to ženie k povrchu? Hnali sa mi
hlavou zmätené zmátožené myšlienky.
Úplne som zdrevenel na rozdiel od šarvan-
cov, ktorí sa už s vreskom hnali dolu sva-
hom ku neïalekému salašu. - Strašidelná
diera! - bleslo mi.


Rachot sa premenil na nedefinovate¾né
pazvuky, ktoré sa stále naliehavejšie pri-
bližovali k povrchu. Vôbec neviem, ko¾ko
èasu v skutoènosti ubehlo odvtedy, ako
kameò zaèal pada�, ale iste to už bolo ne-
príjemne dlho. Èosi z håbky vystupovalo k
povrchu. Bolo to poèu�. Bolo to cíti�. Nebolo
možné o tom pochybova�. Stàpol som hrô-
zou. Zatriasol so mnou pud sebazáchovy.
Rozbehol som sa šialeným behom. Priamo
k hrebienku. Bežal som tak zbesilo, že za
niekoho minú� som sa úplné uštval. Štvor-
nožky som sa driapal do svahu. V hlave mi
búrlivo búšila rýchla frekvencia úderov
srdca. Mohol som prebehnú� asi tak 400 m,
keï som sa úplné vyèerpaný z malého pa-
horku zhrozene obzrel v oèakávaní nejakého
nad¾udského výjavu. Bol to iba krátky


okamih a mohol by som odprisahal, že od
kraja lesa sa rozlievalo èosi slizké a odporné
sipiace ako ohromný had - snáï sám zak-
liaty drak vo Váhu ...


Nemôžem však poveda�, èo to v sku-
toènosti bolo. Kyslíkový dlh mi zatemòoval
mozog. Bol som na konci s dychom, ale ešte
stále som sa vliekol. Hrebeò už nebol ïa-
leko. Èiara horizontu na hrebeni bola už na
dosah. Keï som ostal leža� takmer s roz-
trhnutými p¾úcami hore na rovinke hre-
beòa a keï som sa po desiatich minútach
s tvárou zaborenou v zemi uk¾udnil, pri-
padalo mi to všetko ako zry sen. 


- Príšerná diera! A bola to vôbec pravda?
Keï som sa potom postavil na roztrasene
kolena nevidel som dole v údolí niè
podozrivého. Bolo ticho. Iba údery nepoko-
jného srdca prezrádzali, že sa nieèo dialo ...


Keï som chalanom rozprával, èo sa mi
prihodilo, nikto sa nezdržal smiechu. Bol to
vraj vynikajúci echohoror, aby som ho vraj
napísal, že mi to možno niekde uverejnia.
Nikto ma nebral vážne. Ani keï som im
tvrdil, že ich tam dovleèiem. No smial sa i
Bobo. Vraj tú dieru si iba vymyslel, aby ma
napálil..


Tak to ma dožralo. Vo vlasoch sa mi
beleli prvé šediny. Nikdy predtým som ich
nemal. Èo si myslíte, že sa mi sníva? Na-
pokon sa dali prehovori�. V jedno poobedie
sme sa tam vybrali. V batohu som niesol
fo�áky, výstroj a vôbec všetko potrebné. Za
mnou vtipkovali chalani a obèas vybuchli
hurónskym smiechom, keï im Bobo ru-
kami vysvet¾oval, ako ma chcel napáli�. -
Však sa vy dosmejete!


Keï sme sa priblížili k lesu rozbúchalo
sa mi srdce. Miesto som poznal pod¾a sta-
rého suchára na kraji smrekového porastu.
Zastavil som sa ako obarený. Po preliaèine
nebolo ani chýru. Žiadna diera, iba riedky
súvislý trávnik.


- Doparoma, tu to bolo...!
Odpovedal mi iba uznanlivý hlasitý re-


hot. Chlapci sa vá¾ali po zemi, keï som
zaèal po¾nou lopatkou ako nepríèetný rýpa�
v trávniku. Doteraz tomu nemôžem uveri�.
Naozaj sa mi to iba snívalo?


Eduard PIOVARÈI
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Neúprosný zákon života a smrti prerušil životnú pú ť
Viktora Plevu, jaskyniara známeho staršej generácii, kto-
rý po dlhej chorobe dna 15. februára 1990 zomrel v
Kežmarku vo veku 66 rokov.


Zosnulý sa narodil 17. septembra 1923 v Kežmarku.
V jaskyniarstve sa profesionálne angažoval v rokoch
1948 - 1956. Spočiatku pôsobil ako člen Spišského ko-
lektívu Slovenskej speleologickej spoločnosti. Svoj prvý
speleologicky objav zaznamenal v roku 1951, kedy s Ing.
Ladislavom Kieferom objavil Puklinovú  jaskyňu na Dre-
veníku pri Spišskom Podhradí. V tom istom roku po-
kračoval v prieskume Poráčskych jaskýň.


Najväčší úspech však dosiahol, keď v roku 1952 so
spolupracovníkmi objavil Medvediu jaskyňu v terajšom
Národnom parku Slovenský raj. Istý čas pôsobil vo fun-
kcii vedúceho pre Výs-kum a ochranu jaskýň pri n.p.
Cestovný ruch pre oblasť Slovenského raja, Tatier a
Pienin.


V rokoch 1954 - 1955 sa podie ľal na prieskume
zaľadnenej Jaskyne nad Litmanovou pri Starej Ľubovni.
Praktické spoločenské požiadavky ho zaviedli aj do
jaskyne Aksamitka v Pieninách, kde sa pokúšali pre-
niknúť spolu s J. Jiráskom, A. Begalom a J. Marom do
nových priestorov. Pracoval aj v podzemí Belianskej
Jaskyne v Belianskych Tatrách a na ďalších lokalitách v
okolí rodného Kežmarku. Zúčastnil sa tiež na speleolo-
gickom prieskume v Koscielinskej doline na po ľskej
strane Červených vrchov v Západných Tatrách.   


V roku 1952 sa mu dostalo ocenenia, kedy bol spolu
s viacerými slovenskými jaskyniarmi - objavite ľmi prijatý
povereníkom Dopravy pri Hlavnej správe cestovného
ruchu v Bratislave.


Túžba a optimizmus preniknú ť do tajomného pod-
zemia Slovenského raja ho hnala aj v neskoršom období,
práve v čase keď sa v blízkej Spišskej Belej začalo
prebúdzať prerušené jaskyniarstvo. V tých rokoch v nás,
mladých začínajúcich jaskyniarov umocňoval nielen
nádej na zapojenie do kežmarskej skupiny, ale pomo-
hol ďalej formovať predstavy o speleológii a preklenú ť
nakoniec stagnáciu.


Ešte aj v čase, kedy ho choroba pripútala trvalo na
lôžko, sa s veľkým sebazaprením a námahou chystal ís ť
s nami do neďalekých Levočských vrchov a prispieť tak
pri hľadaní zabudnutých jaskýň ktoré v minulosti nav-
štívil. Jeho informácie pomohli spolu s inými v teréne
spoľahlivo identifikovať zaujímavé a odbornej verejnosti
neznáme pseudokrasové jaskyne.


Okrem speleologických záujmov sa zosnulý veno-
val aktívne aj športovej a cvičiteľskej činnosti a spolu-
pracoval s Múzeom v Kežmarku. Svojou pracou a
výsledkami sa zaradil medzi úspešných a významných
jaskyniarskych priekopníkov a prispel tak nemalým po-
dielom k odkrývaniu podzemných klenotov našej Zeme.


Česť jeho pamiatke.
Stanislav PAVLARČÍK


Zomrel 
Viktor Pleva









