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     Činnosť jaskyniarskej skupiny sa v roku 2022 zamerala  na viaceré lokality Belianskych a Vysokých Tatier. V priebehu roka bolo 

uskutočnených 36 pracovných akcií, či už povrchového prieskumu alebo v jaskyniach. 

     Začiatkom roku sme v Belianskej jaskyni pokračovali v čerpaní koncového jazera v bočnej chodbe pod priepasťou Peklo 

pomocou hadíc samospádom a ručného čerpadla, v poslednej fáze „vedrovaním“. Na lepší prístup bola k priepasti vystrojená 

nová, kratšia cesta. V tomto jazere bolo odhadom odčerpaných asi 7 – 10 m3 vody. Z predpokladaného nie veľmi hlbokého 

sifónu bola nakoniec 3,5 m hlboká, pomaly sa zužujúca studnička, bez ďalšieho pokračovania, avšak v prestávkach medzi 

čerpaniami s pribúdajúcou vodou (?). Pre nemožnosť ďalšieho postupu sme práce v jazere ukončili. Popri čerpacích prácach sme 

zmapovali bočnú vetvu Pekla v dĺžke 36m a vyliezli 15m komín, bez ďalšieho pokračovania. Aj v priestoroch „Pisanskej veže“ 

a Zbojníckej komory bolo objavené krátke , neznáme pokračovanie v dĺžke  15 metrov. Súčasná dĺžka jaskyne je 4113m, hĺbka 

zostáva nezmenená 174 metrov.  

     Na našej hlavnej lokalite, Jaskyni Javorinka – Nádejna v masíve Kolového Úplazu na severnej strane Tatier, sme v Maďarských 

chodbách objavili nové priestory s dĺžkou cca 170 metrov. Týmto miestam sa budeme ďalej venovať počas tejto zimy. V jaskyni 

počas prieskumných akcií boli v exponovaných miesta osadené ďalšie laná. Naďalej sme pokračovali v povrchovom prieskume 

východných svahov Kolového Úplazu, kde sa nám pomocou GPS podarilo určiť možné vyústenie Medvedej chodby, skoro 

najvyššej úrovne jaskyne, na povrch. Toto sa nachádza v tesnej blízkosti Kolovej diery (Čiernej diery), ktorú pravdepodobne 

lokalizoval v roku 1988 W.W.Wisniewski. Nasledujúci prieskum ukáže, či by sme do Javorinky, na jej najvyššie miesta nemohli 

chodiť práve z tejto jaskyne. Dĺžka jaskyne je v súčasnosti 11990m, prevýšenie 480m. Jaskyňa Javorinka – Nádejná je druhou 

najhlbšou a šiestou najdlhšou jaskyňou Slovenska, so cca 7000 evidovaných jaskyň. V Kolovej doline bol zameraný aj vchod asi 15 

m dlhej Kolovej pukliny (tiež publikovaná W.W. Wisniewskim v Explorančiku 1990. 

     Na severovýchodnej hrane Kolového Úplazu bola v roku 2021 v ťažkom teréne objavená krátka trojmetrová Jaskyňa nad 

Kolovou dolinou. V lete 2022 sa nám po niekoľkých akciách podarilo prekopať do jej pokračovania a jaskyňa po zameraní 

dosiahla dĺžku 88 metrov. Je riečneho charakteru s veľkými priestormi a aj tu je možnosť pokračovania smerom na západ do 

vnútra Úplazu.  

     V Prievanovej jaskyni vo Vysokých Tatrách bola uskutočnená jedna akcia na znovuotvorenie pôvodného smeru sondovania. 

     Povrchový prieskum v Belianskych Tatrách bol tiež robený na juhozápadných svahoch Muráňa, ďalej pod Malým Havranom, 

kde bola nájdená 4 metrová jaskynka, vlastne akési okno. Ďalší povrchový prieskum sa uskutočnil na severných svahoch pod 

kótou Javorinka nad Ždiarom a ďalší na severných svahoch pod Faixovou poľanou, no bez väčších úspechov. Na Belianskej kope 

bol nájdený známy závrt s priemerom 5 a hĺbkou 2 metre na dne s natopeným zľadovateným snehom v ktorom by sa dalo 

sondovať. Nad Podspádmi bola zameraná poloha Suchej vyvieračky v ktorej by bolo možné tiež sondovať.    

    Už tradične jeden člen sprevádzal Dr. Zuzku Višňovskú pri počítaní netopierov v Alabastrovej jaskyni a Ľadovom sklepe 

v Belianskych Tatrách.   

     Uskutočnili sme jednu prednášku na ZŠ Letná v Poprade o krase a zvlášť o jaskyniach a jaskyniarstve v Tatrách pre žiakov 9. 

ročníka. V denníku Korzár bol publikovaný článok redaktorky denníka o činnosti našich jaskyniarov v Belianskej jaskyni a Tatrách. 

Jeden člen skupiny vedie lezecký krúžok na ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej s priemernou účasťou pätnástich žiakov. Dvaja 

členovia navštívili jaskyňu Baradla v Maďarsku počas spoločnej akcie slovenských a maďarských jaskyniarov. Traja členovia sú 

dobrovoľníkmi HZS so zameraním na záchranu v jaskyniach. Zúčastňovali sa cvičeniach vo viacerých jaskyniach Slovenska 

organizovaných profesionálnymi členmi HZS.  Päť členov je členmi Dobrovoľnej stráže prírody pre oblasť TANAPu. Títo 

uskutočňovali priebežne strážne služby na lokalitách skupiny a hlavne na archeologickom nálezisku Hučivá diera v Belianskych 

Tatrách. Náučný chodník k Ľadovej jaskyni v Ostrých skalkách pri Litmanovej v okrese Stará Ľubovňa, na príprave ktorého sa už 

niekoľko rokov podieľajú traja členovia skupiny, sa ešte ani v tomto roku nepodarilo otvoriť. 

Jaskyniari v Spišskej Belej objavili v roku 2022 292m podzemných priestorov, s ktorých 124 metrov zdokumentovali. Skupina má 

v súčasnosti 24 členov a jednu čakateľku.  

                                                                            

 

 

 

 

V Spišskej Belej, 2.1.2023                                                                                                            Ľubomír Plučinský 

                                                                                                                                                          predseda skupiny                                                                                                                                                                     


