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O formách práca odborných ručiteľov 
V SSS

Výskum a prieskum krasových javov dostáva u 
qás v„posledných rokoch kvalitatívne odlišnú 
urov^n. Používanie moderných metód má prudko 
rastucu krivku u nás, ako aj v celosvetovom 
meradle vo vyspelých krajinách s krasovým -fe
noménom • Tento trend výyoja zavazuje aj nás 
ku zvyšovaniu odbornej úrovne širokej člen
skej základne qašej Spoločnosti. Dobré pod
mienky pre takúto prácu poskytuje naša soci3 
aliatická spoločnosť, ktorej záleží na vývo
ji a pokroku aj na tomto useku pozitívnej 
ľudskej činnosti.
Terajšia organizačná štruktúra jaskyniarstva 
pri Ministerstve kultury SSR je základom ú- 
spešnej práce slovenského jaskyniarstva.Sľub
ne sa rozvíja ^inno^ť a účinnosť Správy slo
venských jaskýň a Múzea slovenského krasu v 
Liptovskom Mikuláši. Postupne sa doplňuje ká
der odborných pracovníkov Správy a Múzea, sú
bežne s nimi rozvíja svoju činnosť aj Slovan
ská speleologická spoločnosť, ktorá má v sú
časnej dobe 24 oblastných skupín dobrovoľných 
jaskyniarov. Ich činnosť usmerňuje a riadi 
13-členné predsedníctvo.
Ako nový prvok v kvalitatívnom raste členskej 
základne ,bolo ustanovenie odbornýct) ručiteľov 
pre každú oblastnú skupiny speleologov. Mož
nosti pôsobenia týchto skúsených odborníkov 
su veľké, preto ich činnosť musí byť veľmi 
zodpovedná. Aj kea táto forma spolupráce je 
relatívne nová a nie je všeobecne známa,plní 
už svoju funkciu.



Viaqerí odborní poradcovia aktívne,spolupra
cujú so skupinami, nad ktorými majú patronát 
a v pQdmienkach amatérskej činnosti zazname
návajú takmer profesionálnu uroven práce*
K základný povinnostiam odborných ručiteľov 
patria tieto formy spolupráce :
- znalosť speleologických problémov zverensj 
skupiny, resp* skupín;
- znalosť krasového terénu, ktorý je záujmo
vou oblasťou príslušnej skupiny;
- znalosť pracovísk skupiny;
Na základe uvedených predpokladov odborní ru
čitelia su povinní : ,
- preštudovať príslušnú literatúru, ktorá 
pojednáva o krasovej problematike záujmového 
územia príslušnej skupiny; • ,
- navštíviť minimálne dvakrát ročne zverenú 
skupinu;
- na základe odborných poznatkov doporučiť 
metodický postup práce v jednotlivých akci
ách skupiny;
- zabezpečiť v prípade potreby áalších špe
cialistov a špeciálne práce na riešenie pra
covných problémov /posúdenie nutnosti streľ- 
majstrovských prác, spolupráca s potápačmi, 
horolezcami či inými špecializovanými skupi
nami;
- sprostredkovanie informácií o činnosti me 
dzi zverenou skupinou a predsedníctvom Spo
ločnosti; ,
- spolu s vedúcim skupiny /vo väčších sku
pinách s výborom skupiny/ prejednať správy 
o činnosti, plány a iné , dokumentačné materi
ály pred odoslaním do Múzea slovenského kra
su, ako centrálneho dokumentačného a archív
neho strediska v celoslovenskom meradle.Naj



lepšie materiály z činnosti skupiny doporu- 
čiť k publikovaniu alebo spoluautorsky publi
kovať v Spravodaji SSS, v zborníku Slovenský 
kras či v iných odborných alebo populárnych 
časopisoch;
Ako vidno, práca odborných ručiteľov môže 
byť vettai efektívna a pozitívna v rámci čin
nosti SSS. Ide len o to, aby všetci ,odbomí 
ručitelia vykonávali tuto dobrovoľnú činnosť 
so záujmom a zodpovednosťou. Dobré výsledky 
ich práce budu iste najlepšou odmenou a uspo
kojením.

RNDr.Dušan Kubíny
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Hodnotenie činnosti Slovenskej 
speleologickej spoločnosti za rok 1 9  7 1

Predkladáme správu o úspešnej činnosti našej 
Spoločnosti za plynulý rok, ^lán p^áce bol 
zosúladený s plán9a hlavných uloh Múzea slo
venského krasu v úzkej spolupráci s profesi
onálnymi pracovníkmi v SSJ a MSK.
V rámci teoretickej prípravy a praktického 
výcviku jaskygiarov sme usporiadali Jasky
niarsky týždeň v Belanských Tatrách, ktorý 
sa niesol v znamení 50.výročia založenia KSČ, 
90.výročia objavenia Belanskej jaskyne a 700. 
výročia udeleniq mestských práv Spišskej Be- 
^ej. Na JT sa zúčastnil rekordný počet 126 
účastníkov z 19-tich oblastných skupín SSS. 
Podrobné vyhodnotenie JT bolo uverejnené v3.č. Spravodaja.
V marci 1971 bol usporiadaný v Brezne "Jas
kyniarsky večer"1 ktorého sa zúčastnilo roz
šírené predsedníctvo §SS, ako aj záujemci z 
Brezna a okolia. Kulturne-spoločenský prog
ram bol obohatený prednáškami.
Spoločnosť vyšla s iniciatívou prispieť osla
vám 50.výročia založenia KSČ aj zbieraním do
kumentačného ,materiálu z jaskýň, ktoré zohra
li dôležitú ulohu v protifašistickom odboji. 
Na tejto úlohe sa aktívne podielalo 8 oblast
ných skupín, ktoré zozbierali a odovzdali do 
dokumentačného archívu MSK písomný q fotogra
fický materiál. Tieto materiály budu po spra
covaní vystavené v expozícii MSK.
V rámci osláv 50.výročia objavenia Demänov
skej jaskyne Slobody usporiadala Spoločnosť
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dňa 5*8.71 v Liptovskom Mikuláši prednáškový 
v^čer, spojený s premietaním filmov a a kul
túrnou vložkou. Odzneli aj odborné prednášky.
Spoločnosť vyvíjala činnosť aj na úseku spo
lupráca so zahraničnými speleologickými sku
pinami a inštitúciami zo socialistických 
štátov. Okrem návštevy z PÍR na JT privíta
li sme aj 14 speleologov z NDR. Jaskyniarom 
z Lipska sme zabezpečili sprievod a odborný 
výklad v krasovom území severnej strany Níz
kych Tatier a v Slovenskom krase.
V rámci vnútroústavných informácií MSK za
bezpečovala SSS pre svojich členov vydávanie 
neperiodického jaskyniarskeho Spravodaja. V 
roku 1971 boli vydané 4 čísla.
Predsedníctvo pracovalo sústavne a systema
ticky počas celého roka. V uplynulom roku 
bolo celkom 5 oficiálnych zasadnutí a pruž
ne sa riešili všetky aktuálne problémy aj 
počas JT v Belanských Tatrách. Jednotlivé 
akcie zabezpečovalo, usmerňovalo a kontrolo
valo aj prostredníctvom Organizačného výbo
ru JT, Redakčnej rady Spravodaja a odborných 
poradcov oblastných skupín.
Jednotlivé oblastné skupiny plnili úlohy v 
zmysle plánov práce a dosiahli tieto výsled
ky:
Oblastná skupina č.l - Košice-Jasov
Skupina vykonávala prieskumnú činnosť na 2 
stabilných lokalitách. Na pracovisku Tepli
ca 2 pokračovali v prieskume pukliny, kto
rá sa nachádza vo svahu Jasovskej planiny, 
západne od krasovej vyvieračky Teplica 1.



V letných mesiacoch usporiadali týždenné sú
stredenie členov, počas ktorého opravili po
škodenú výdrevu vo/vstupnej časti pukliny. 
Ručným sekaním 8 vŕtaním puklinu rozšírili a 
postúpili v nej o 5 ® hlbšie, čím dosiahli 
celkovú hĺbku - 18,4 m. V pukline je bohaté 
a svieža sintrová výzdoba žltohnedej farby.
Na pracovisku Kamenná pivnica v Jasove tak
tiež pokračovali v prieskumných prácach za 
účelom dosiahnutia predpokladaného spojenia 
s Jasovskou jaskyňou. V silne zablatenej chod 
be postúpili o 7,5 m a podľa predbežného za
merania je potrebné ešte prekonať usek dlhý, 
14,5 m. V skupine v súčasnej dobe prebiehajú 
organizačné zmeny vzhľadom k veľkému počtu 
jaskyniarov a potápačov z Košíc a Jasova.
Oblastná skupina č.2 Spišské Nová Veg 
okupinéTzistila s použitím aromatickej sig
nalizácie merkaptan miesto druhého vyústenia 
z Medvedej jaskyne. V samqtnej jaskými zdoku
mentovali chodbu, qbjavenu počas JT 1970 a 
počas týždenného sústredenia vykonali tu aj 
klimatické merania. Starý nedokonalý uzatvá
rací systém do jastyne nahradili dokonalej
ším. Vypracovali aj správu o použití geofy
zikálnych metód pri prieskume jaskynných pri
estorov. Skupina preskúmala a zdokumentovala 
jaskyiju pod Zelenou horou, ualej Toméšovsku 
jaskyňu. Odobrali 5 vzoriek hornín na ptero- 
grafický rozbor. Urobili taktiež meranie pu
klín a vrstevnatosti. Počas týždenného sú
stredenia urobili výstuž v závrtoch 1 a 2 na 
planine Glac. V závrte 2 vyhĺbili sondu do 
hĺbky - 5 m. V jesenných mesiacoch započali 
s prieskumom priepasti Dubnica, v ktorej do 
konca roku preskúmali a zdokumentovali 51 m
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chodieb, s výškovým rozdielom 37 m. Rozsahom 
a kvalitou vykonaných prác zaraduje sa táto 
skupina medzi najlepšie.
Oblastná skupina č.3 - Rožňava
Skupina vykonávala svoju činnosť v troch sek
ciách. Členovia sekcie A pokračovali v prie
skumných prácach na vyvieračke Zugo u obce 
Kunové Teplica. S použitím streľmajstrovskýqh 
prác v pukline, ktoré sleduje riečisko,postú
pili o dalších 70 m. Doteraz rozšírili pukli
nu v dĺžke 140 m a predpokladajú, že v do
hľadnom čase objavia voľné jaskynné priesto
ry. V jarnom období pozorovali aj funkciu 
niektorých zévrtov a registrovali krasové ja
vy na Plešiveckej planine. Na uvedených prá
cach odpracovali členovia sekcie 1422 . pra
covných hodín. Členovia sekcie 3 vykonali do
kumentačné a prieskumné práce v Krásnohorskej 
jaskyni, Diviačej priepasti, priepasti Ponor, 
Novej priepasti a v Bačovej priepasti.Správy 
z týchto akcií boli odovzdané dokumentačnému 
archívu ,MSK. IJa základe pozvania madarských 
speleológov zúčastnili sa spoločného priesku
mu priepasti Vecsembvikk na Dolnom Vrchu v 
mt.p. Činnosť sekcie G bola zameraná na doku
mentáciu Krásnohorskej jaskyne a jej okolia, 
kde robili výškové profilovanie priestorov? 
geologicko-tektonické mapovanie, vzorkovanie 
nánosov a stien. Na povrchu robili geologic
ké mapovanie do topografického podkladu y ob
lasti severného svahu Silickej planiny, juž
ne od obce Krásnohorská Dlhá Luka. Zmapovali 
tak uzemiíj o rozlohe 10 km . Na lokalite Zá— 
diel sa zúčastnili pri obnove odkryvných 
pjjác, ktorévboli zaistené za pomoci Baníckeho
múzea v Rožňave.
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Oblastná skupina č.4 - Spišské Belá
Skupina sa významnou mierou podielala na or
ganizačných prípravách ako aj na samotnej 
realizácii JT v Belanských Tatrách, Napriek 
tomu, že po§as tejto akcie vynaložili veľa 
pracovného úsilia, nezanedbávali ani praktic
ký speleologický prieskum. Pokračovali na lo
kalite Hliny, v ponoroch č.I. a II. v masíve 
Pálenice, v Kotlinskom kameňolome a v oblas
ti Jarabme j. Na prieskumných prácach odpra
covali 11^0 hodín. Ďalších 396 hodín odpraco
vali pri úprave a budovaní jaskyniarskej klu
bovne v Spišskej §elej. Skupina vyvíjala, aj 
rozsiahlu osvetovú činqosť, ktorá bola súčas
ťou celomestského kulturno-politického plánu 
osláv ajesta. Usporiadali 3 populárne a jednu 
odbornú prednášku s jaskyniarskou tematikou. 
Rozsahom vykonaných prác sa zaradila táto 
skupina v uplynulom roku medzi najaktívnej
šie. .
Oblastná skupina č.5 - Gemer-Licince
Skupina, ktorá sice vyvíjala prieskumnú čin
nosť, neposlala hlásenie za minulý rok, po
dobne ako aj v predošlom roku. Preto výsled
ky ich práce nemdžeme uverejniť.
Oblastná skupina č.6 - Tisovec
Skupina vykonala v uplynulom roku 36 akcií, 
na ktorých odpracovali 960,5 hodín. Do jas
kyne Michnové uskutočnili 15 výprav. V Murán
skom krase počas 21 výprav robili povrchový 
prieskum, kontrolu krasovej oblasti, vyhoto
vili fotografickú dokumentáciu a niektoré 
jaskyne zamerali. Pre dokumentačné stredisko 
MSK vyhotovili evidenčné listy Závrtového po
ľa Brnovo, jaskyne Pod Pavelkovým, Pytliač-



kej jaskyne, Župlcovej jaskyne, jaskyne Lopuš- 
né, Jelenej jaskyne, priepasti §.14 Borišove 
včely a závrtového poľa Veľká lúka.
Rozsiahla bola aj publikačná činnosť vedúce
ho skupiny, ktorý v uplynulom roku napísal 
24 článkov s jaskyniarskou tematikou.
Oblastná skupina č.7 - Brezno
V letných mesiacoch niektorí členovia skupi
ny výdatne vypomáhali pri úprave priestorov 
za účelom liečenia v Bystrianskej jaskyni. V 
Bystriansko-valaštianskom jaskynnom systéme 
zaistili bezpečný vstup do sondy v Udierach. 
Priamo nad sopdou pomáhali budovať,chatku, 
ktorá bude slúžiť jaskyniarom ako utulna po
čas äalších prieskumných prác na tejto.loka
lite. Skupina pripravila pri príležitosti w 
rozvíreného zasadnutia predsedníctva SSS dna 
6.3.71 v Brezne jaskyniarsky večer, ktorý sa 
niesol v znamení osláv 50.výročia založenia 
KSČ.
Oblastná skupina č.8 - Východná
Skupina sústredila pozornosť na staré praco
viská v hornej časti povodia Belanského po
toka a Hybige. Vo Visutej jaskyni pokračova
li v-.odstraňovaní nánosu. Pq odstránený asi 
30 *r piesčitej zeminy postúpili v sifonovi- 
te upchátej časti chodby. V práci sa bude po
kračovať. V ponore vo Vyšnom Belanskom vy
konali opakované farbiace pokusy manganiSta
nom draselným, ktoré však skončili negatív
nym výsledkom. Pokračovali taktiež v syste
matickom hydrogeologickom pozorovaní kraso
vých vyvieračiek pod Hrubým grúňom. S použi
tím ručného náradia sa snažili preniknúť sme
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rom prqti aktívnemu toku vyvieračiek. Doteraj
šie skúsenosti ukázali, 2e pri týchto prácach 
bude potrebná použiť aj mechanizmy - autobé- 
ger.
Oblastná skupina g.9 - Liptovský MikuláS
Ski^oina vytvorila z početnej členskej základ
ne 2 stabilné pracovné kolektívy. Jeden ko
lektív pokračoval v prieskumných prácach v 
Demänovskej doline a druhý v Jánskej doline 
v Nízkych Tatrách. Systematickejšie pracoval 
kolektív v Jánskej doline, kde hĺbil pries
kumnú sondu v protiľahlom svahy StaniSovskej 
jaskyne. Po 24 odpracovaných dňoch podarilo 
sa mu preniknúť do jaskynného systému, nate
raz dlhého 80 m. Novoobjavená jaskynná chod
ba je v priemere 7 m Široká a 6 m vysoká.Za
tiaľ končí siťonovitou chodbou, ktorú budu 
prekopávať počas roka 1972. Pracovný kolek
tív. v Demänovskej doline pokračoval v hĺbení 
prieskumnej sondy v Lehotskej Kamenici a son- 
dovacie práce robil aj v jaskyni Psie diery. 
Taktiež spolupracoval s ružomberskou skupi
nou pri prieskume a zameriavaní priepasti na 
•Kosienkach pod Kŕakovou hoľou.
Oblastná skupina č.10 - Liptovský Trnovec
V uplynulom roku patrila medzi skupiny s niž- 
Sou pracovnou aktivitou. Tento stav bol v, 
značnej miere ovplyvnený presťahovaním vedú
ceho skupiny do Liptovského Hrádku. Členovia 
skupiny vykonali len 3 prieskumné gkcie, po
čas ktorého sa im podarilo preniknúť spojo
vacou chodbou z Partizánskej do Bielej jas
kyne v povodí Suchého potoka v Západných Tat
rách.



13
Oblastné skupina g.11 - Dolný Kubín
Skupina uskutočnila v uplynulom roku prie
skum jednej z viacerých jaskýň v Kraľovian- 
skej kope, kde po prekopaní sintrových náte- 
kov a hlinitých sedimentov dosiahli dĺžku 25 
m. Intenzívne pracovali v ponore Bres^ovskej 
jaskyne v Západných Tatrách, kde postúpili o 
15 m. Ďalším prieskumným pracoviskom skupiny 
bol ponor Volariská v Západných Tatrách, v 
ktorom po uvoľnení a odstránení riečnych ná
nosov postúpili do hĺbky - 5 m. Na prieskum
ných prácach odpracovali členovia skupiny 
441 hodín.
Oblastná skupina č.12 - Ružomberok
Skupina pokračovala na prieskume a dokumen
tácii krasových javqv v južnej časti Choč- 
ských vrqhov. Preskúmali a zdokumenotovali 
Vápencovú jaskyňu v Lômoch nad Iž^povcami, 
Skrapové pole na Čereňovej, jaskyňu na Smre
kové a jaskyne Štefankova č.l a 2. Základný 
prieskum uskutočnili v dvoch nových jasky
niach na Mníchu a v piatich jaskyniach v hor
nej časti Prosieckej doliny pod Sokolom. V 
Liskovskej jaskyni zamerali dalších 600 m 
chodieb v hornom Labyrinte. V hlavnom vchode 
Liskovskej jaskyne inštalovali ocelové dvere, 
ktorých vyhotovenie financovalo MSK. V spolu
práci so skupinou z Liptovského Mikuláša pre
skúmali a zamerali priepasť na Kosienkach 
pod Krakovou hoľou, v ktorej prenikli do hĺb
ky - 96,5 m. V Stratenskej hornatine dokon
čili prieskum a dokumentáciu jaskyne Komíny 
na planine Pele, započatý počas JT 70 pri 
Dobšinskej ľadovej jaskyni. Výsledky práce 
odovzdali do dokumentačného archívu MSK.
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Oblastná skupina g>13 - Slovanská župča
Skupina pokračovala v uvoľňovaní zavaleného 
vchodu do Netopierej jaskyňa. V závrta na 
PÔlči vybudovali výdrevu a započali s jaho 
vyčisťovaním. Urobili základný prieskum v 
jaskyni na Prispadliskách a v oblasti Mokrá Driakyna uskutočnili povrchový prieskum. V 
uplynulo* roku odpracovali členovia skupiny spolu 320 hodín.
Oblastná skupina č.14 - Zvolen
Skupina uskutočnila v uplynulo* roku 18 prie
skumných akcií a 3 exkurzie. Hlavnou akciou 
skupiny bola 10-danná zimná výprava do jasky
ne Záskočie v Jánskej doline. Od posledného 
miesta, ktoré bolo dosialpmté výpravou v ro
ku 1970 objavili a preskúmali dalších 250 ■ 
chodieb. Objavili taktiež začiatok rozvetve
ného horného poschodia jaskyne. Prevažnú 
časť jaskyne,zmapovali. Zamerané časti jas
kyne doaahuju dĺžku 1000 * a výškový rozdiel 
od vchodu je 150 m. V letných mesiacoch sa 
venovala skupina povrchovému prieskumu v ob
lasti Zrakovej hole e dokumentácii jaskýň v 
tejtowoblasti. Preskúmali a zamerali Motýliu 
jaskyňu, vo vrcholovej časti Poludnice jas
kyňu za Humne* s príslušnými menšími jasky
ňami a jaskyňu Benšovu.
Traja členovia skupiny sa zúčastnili týžden
nej expedície v priepasti Bgrazdaláš, ktorú 
usporiadal speleologický krúžok pri ZK,R0H 
Královopolských strojární v. Brne. Zostúpili 
až na nové dno tejto najhlbšej priepasti 
ČSSR. Pre ,potreby MSK vyhotovili rozsiahlu 
a kvalitnú fotodokumentáciu priepasti. Vzor
ne spracované výsledky zo všetkých akcií odo
vzdala skupina dokumentačnému archívu MSK.
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Počas prieskumných akcií v roku 1971 odpra
covali členovia skupiny spolu 266 dní, pri
čom v podzemí odpracovali 511 hodín.
Oblastné skupina č.15 - Harmanec
Skupina zatiaľ neposlala výročnú správu o 
činnosti za uplynulý rok, preto výsledky jej 
činnosti neuvádzame. %
Oblastná skupina č.16 - lerchová
SkupÍra hĺbila prieskumnú sondu nad vyvierač- 
kou vo Vrétnej doline. Sondu prehĺbili vo , 
vzdialenosti 6 m. Po zaistení výdrevou budu 
v prieskumných prácach pokračovať. V spolu
práci s jaskyniarmi z Dubnice nad Véhom a 
Liptovského Mikuláša uskutočnili prieskum,a 
zameranie Malokriváns^ej priepasti. Preskú
mali a zamerali jaskyňu v Ďurkových skalách 
v Malej Fatre.
Oblastná skupina č.17 - Dubnica nad Váhom 
Skupina pokračqvala v prieskumných prácach 
v jaskyni na Rúbani, kde uskutočnila 16 pra
covných výprav. Rozširovaním chodby postúpi
li o 10 m. V„sonde nad vyvieračkou v Uhlis- 
kách taktiež postúpili o 7 m. Vyhotovili do
kumentáciu Obrovského abri nad Javorinou,jas
kyne v Strieľanej skale a skalnej brány pod 
Mojtínom. Zúčastnili sa aj na dvoch akciách, 
organizovaných priamo 1SSK.
Oblastné skupina č.18 - Trenčianske Teplice
Skupina pokračovala v prieskumných prácach 
na vyvieračke Kopanička v Krásnej Vsi. Toto 
pracovisko bolo odovzdané koncpm roku ako 
pracovisko ZVAKu Topoľčany za účelom zachyte
nia vyvieračky pre vodovod. Bolo však dohod
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nuté, že obe zainteresované zložky môžu na 
prácach pokračovať súčasne. Počas prieskum
ných prác budu obe organizácie spolupracovať 
a navzájom sa informovať o priebehu prác.
Oblastná skupina č.19 - Dolné Qreäan.v

obce Cajla.i'Y 20 m hĺbke odstraňovali zával, 
ktorý znemožňuje aalší postup v priepasti.
V Smoleniskom krase uskutočnili základný 
prieskum, počas ktorého objavili v polesí 
Majdan umele zatarasený otvor. Po odkrytí 
otvoru prenikli do menších priestorov, z kto- 
ktorých bude možné zostúpiť dalej až po od
stránení hlinitých sedimentov. Spoločne s 
jaskyniarmi z Chtelnica uskutočnili prieskum 
aj na lokalite Klenová. Na uvedených praco
viskách budu pqkračovať v prieskumných prá- cahc aj v buducom roku.
Oblastná skupina č.20 - Bratislava
V uplynulom roku venoval^ skupina maximálne 
úsilie na prekonanie sifqna v jaskyni J-2
vo Veľkom^Prepadlom. Sifón čiastočne uvoľni
li a postúpili dopredu o 4 m. Po skončení 
prieskumu urobia opatrenia okolo vstupu,aby 
zaplavenie jaskyne jarnými prívalmi vôd bo
lo minimálne.
V jaskyni Sedmička pokračovali v čistení 
zvislej pukliny, vyplnenej hlinou. Prie
skumné p^áce na tejto lokalite boli zastave
né pre zúženie pukliny.Pretože sa jaskyňa 
nachádza tesne pri ceste Borinka - Prepad- 
lé a je stredobodom záujmu rôznych vanda
lov, vstupný otvor uzavreli plnými oceľový
mi dverami. Ďalším pracoviskom skupiny bola

Skupina uskutočňovala prieskum DrieDastne.i 



občasná vyvieračka nad obcou Limbách. Neoby
čajne suchý rok^vytvoril priaznivé podmienky 
pre prieskum vnútornej časti vyvieračky,pre
tože voda klesla oproti normálnej hladine o 
13 m. Čerpaním však nedocielili predpoklada
né zníženie, preto od áalšieho čerpania ustú
pili.
Oblastná skupina č.21 - Uhrovec
Skupina uskutočnila v uplynulom roku orien
tačný vprieskum v následovných jaskyniach : 
jaskyňa vo Vlčom dole pri Qmastinej, jasky
ňa Dubná^skala v doline Žernová, nepomenova
ná jaskyňa vo vápencových bralégh SV od Uh
rov ského hradu, jaskyňa pod Košutovou skalou, 
jaskyňa Chotoma pri Skačanoch, jaskyňa Soko
lie a jaskyňavv Dubnej skale gri obci Čierna 
Lehota, jaskyňa Brloh a jaskyňa na doline Vr- 
chovište. Všetky spomínaná jaskyne stručne 
opísali a vyhotovili z nich fotodokumentá
ciu. Dokumentačné materiály odovzdali do ar
chívu MSK.
Oblastná skupina č.22 - Čachtice
Skupina vykonala v uplynulom roku prieskum
ný práce v krasových jamách na Belákových 
lýkach a v Agačigach, kde opravili poškode
nú výdrevu, ktorú pôvodne urobili profesio
nálni pracovníci n.p. Turista. Tieto,práce 
priamo guviseli s plnením rezortnej úlohy 
MSK za účelom vyhotovenia podkladu pre inves
tičný zámer na sprístupnenie Čachtickej jas
kyne. Členovia skupiny aktívne vypomáhali 
pri započatej podrobnej dokumehtácii Čachtic
kej jaskyne a jej blízkeho okolia.

M UZEUM  SLOVENSKÉHO KRASU  
IM G V S K Ý  MIKULÁŠ
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Oblastná skupina č.23 - Blatnica
Skupina uskutočnila v uplynulom roku orien- 
tačnývprieskum v následovných jaskyniach : 
jaskyňa v Havranovej, jaskyňa Lôm a jaskyňa 
Rámová, Taktiež uskutočnili rekognoskačný 
prieskum y celej Gaderskej doline vo Veľkej 
Fatre za účelom upresnenia polohy jaskýň, o 
ktorých je stručná zmienka v staršej litera
túre, ale chýba ich presné polohopisné urče
nie. Hlásenia z jednotlivých akcií, doložené 
fotodokumentáciou odovzdali dokumentačnému 
archívu MSK.
Na záver stručného vymenovania činnosti jed
notlivých oblastných skupín poznamenávame,že 
čiastkové správy o činnosti boli uverejnené 
v Spravodaji v uplynulom roku. Celoročné hod
notenie činnosti jednotlivých oblastných sku
pín SSS su doložené v dokumentačnom archívu 
MSK. .
Rozsah a kvalita vykonaných prieskumných prác 
ako aj hodnota dokumentačných materiálov je 
u jednotlivých skupín podmienená stupňom od
bornosti členov.
Zásluhou stále živšej iniciatívy väčšiny čle
nov môžeme s uspokqjením konštatovať, že Spo
ločnosť plánované úlohy na rok 1971 splnila. 
Napriek tomu, že v niektorých bodoch bol plán 
aj prekročený, vyskytli sa aj nedostatky v 
našej práci. Väčšiu pozornosť musíme venovať 
predovšetkým prednáškovej činnosti, ako aj 
dôslednejšiemu plneniu si svojich povinností 
zo strany niektorých odbornýchručiteľov ob
lastných skupín.
Záujem o členstvo v našej Spoločnosti je stá-
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le veľký. V marci 1971 bola vytvorená nová 
oblastná skupina č.23 so sídlom v Blatnici a 
Úalej oblastná skupina č.24 so sídlom v. Slo- 
vinkách. Členská základňa SSS vzrástla k 31. 
decembra 1971 na 383 členov. Kladne môžeme 
hodnotiť aj príspevkovú morálku členov, kto
rí za uplynulý rok zaplatili 5*580.- Kčs za 
členské príspevky.
Týmto je stručne vymenovaná celková činnosť 
SSS za uplynulý rok 1971. Správu o hospodáre
ní neuvádzame, pretože SSS bola dotovaná z 
rozpočtu HSK, ktoré na základe schváleného 
plánu práce poskytovalo na predom dohodnuté 
akcie úhradu priamych finančných nákladov, 
ako aj materiálho-technické zabezpečenie dob
rovoľných jaskyniarov.
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J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    '
s p r a v í  r u ô i t e I o v  s k u p í n

RNDr.Jozef J a k á 1 :
Správa z návštevy oblastnej skupiny č.19

v Dolných Prašanoch

Spolu s Alfonzom Chovanom a vedúcim skupiny 
sme prešli niektoré pracoviská, ktoré patria 
do rajónu oblastnej^skupiny v Dolných Oreša- 
noch. Toto krasové územie je rozptýlené do 
viacerých vápencových ostrovkov vo východnej 
časti Malých Karpát* V známej doline.ktorou 
prechádza turistická cesta je pracovisko 
Cajla* Nachádza sa v menšom komplexe jur
ských .vápencov, vovrásnených do nekrasových 
hornín* Ide o šedé borínske vápence s polo
hami dolomitov, slieňov a brekcií. Jaskyňa, 
ktorej vchod je v záreze cesty naproti kame
ňolomu, sa nachádza práve v zóne pomerne ne
čistých slienitých vápencqv, výrazne vrstev
natých. Povalové partie su silne tektonicky 
porušené s aktívnym odpadávaním balvanov.^e 
to pravdepodobne dôsledok činnosti v kameňo
lome* Jaskyňu nemožno označiť za perspektív
nu pre ňalšie objavy, vzhľadom k spomenutej 
nečistote vápencov. Taktiež z bezpečnostných 
dôvodov nedoporučujeme pokračovať na tejto 
lokalite.
Významnejšia je lokalita pod názvom„jaskyňa 
Cajla. Nachádza sa v opustenom kameňolome v 
jurských vápencoch, ktoré majú pomerne čis
tejšie polohy. Jaskyňa má charakter verti-
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kálnej priepasti s ̂ hĺbkou - 25, m a sklonom k 
SZ. Sleduje výraznú tektonickú líniu, y spod
ných partiách nastupuju chodby, sledujucy 
priečne tektonické línie. Tieto chodby su 
však upchaté hlinitými sedimentami. V prípa
de áalšieho prieskumu, ktorý môže byť nádej
ný, dopo^učujeme sledovať horizontálny chod
by. Do hĺbky jaskynné priestory nebudu pokra
čovať, pretože dno jaskyne sa približuje k u- 
rovni potoka. Taktiež v profile kameňolomu 
mqžno vidieť, že v spodných partiách vystupu
jú slienitejšie polohy, ktoré zabraquju kra- 
sovateniu. Dosiaľ známe priestory su pomerne 
bohato za8intrené.

RNDr.Pavol M i t t e r :

Správa z návštevy oblastnej skupiny č.22 
v Čachticiach a č.23 v Blatnici

S oblastnou skupinou č.22 v Čachticiach bola 
nadviazaná spolupráca počas speleologického 
výskumu v Čachtickej jaskyni roku 1971 a nie
ktoré otázky riešené v korešpondencii.
Skupina pracuje v oblasti Čachtického krasu, 
hlavne na pracoviskách Agáčiny, Čachtická 
jaskyňa a závrty v oblasti severne od Drapľá- 
ka. Členovia skupiny pomáhali pri speleolo
gickom výskume, dokumentácii a zameriavaní 
Čachtickej jaskyne a pri výskume malej jas
kyne Čertova pec. V jeseni začali sondovacie 
práce v jednom z troch veľkých závrtov pri 
Drapľáku. Na zimné obdobie je dohodnuté,usku
točniť orientačný prieskum na severnom upätí
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nN:lZÍ Z\ UČelom zisteni« starých ponorov a laltiľ Ja3tĉ ý c h  otvorov v záujmovej ob-

íľna°bÄ  TS ŕ

s“ľ^!“i”Seftef Pri® ^  Ä Jr-?«=+4 §f?n • S ^ a ^alSícíi dolín v západnej nHhí^ J Fatry. So skupinou sme vykonali
í  Jaí u terénu a prezreli niektoré lokali- y. V minulom roku sa skupina zamerala na

časť masívu tvqna dolomity. Verím že bnriom 
vedieť poskytnúť skupine v budúcnosti väčšiu 
pomoc ale taktiež, že skupina vykáže viac 
konkrétnje, najma dokumentačnej činnosti ľ

Ing.Mikuláš E r d d s :
Pomoc oblastnej skupiny č.l Košice-Jasov nr»i 

lokalizácii archeologických nálezov

V 3/71 čísle Spravodaja SSS sme uviedli vý
zvu pod názvom "Lokáližujte archeologické a 
paleontologické nálezy z jaskýň !" k identi
fikácii niekoľkých, bližšie neurčených nále
zov tz jaskyn, ktoré sa toho času nachádzajú 
v Muzeu slovenského krasu. Požiadali sme o
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pomoc všetkých jaskyniarov, aby pomohli ur
čiť bližšiu lokalitu a dátum nálezu uvedených 
predmetov* Členovia košicko-jasovskéj skupi
ny po prečítaní výzvy sa obrátili na mňa s 
domnienkou, že ide o nález,z okolia Jasova, 
ktoré je ich pracovným rajonom. Na schôdzach 
skupiny prebrali sa prieskumné práce z minu
lých rokov a prejednali otázku nálezu s nie
ktorými, dnes už staršími jaskyniarmi. Vý
sledkom tohto snaženia bola konečne identifi
kácia uvedených predmetov, potvrdilo sa, že 
predmety skutočne pochádzajú z okolia Jasova 
a boli nájdené v minulých rokoch práve jasov
skými jaakyniarmi. Uvedené črepy z bukovohor- 
skej kultury spolu s barokovým krížikom na
šiel Štefan Furín a Ján Mitický z Jasova eš
te roku 1954 v predsieni východu z Jasovskej 
jaskyne, v miestach, kde roku 1924 uskutoč
nil Kormos archeologické vykopávky. Z toho 
istého miesta vyzdvihli aj áalšie predmety - 
zlomok železného noža, včasno novoveku želez
nú ostrohu a viacnásobne zvinuté krúžky z 
bronzového drôtu. Vo Veľkej Kormosovej sonde 
našiel Štefan Fu^ín kostené, rytinou zdobené 
šidlo, pochádzajúce pravdepodobne z neolitu. 
Železný bodec so zvislým hákom našiel roku 
1962 člen skupiny Eugen Hirko v jaskyni To- 
mášová diera, ležiacej južne od Jasova v údo
lí Bodvy. Všetky uvedené predmety boli odo
vzdané §poločne roku 1966 do Východosloven
ského múzea v Košiciach. Odtiaľ sa dostali 
pravdepodobný pri reorganizácii do MSK, kde 
sa nachádzajú dodnes.
Zásluhou košicko-jasovskej skupiny boli pred
mety identifikované. Veríme, že po odbornom 
spracovaní a potrebnej konzervácii obohatia 
a doplnia expozície Múzea slovenského krasu.
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KULTÚRNO - HISTORICKÉ SPRÁVY

Dr.Juraj B á r t a CSc :
Ľudovít T a r n ó c y :

Zbierajme trojrozmerné hmotné pamiatky 
z jaskýň

Jedným zo základných pravidiel muzeálnej prá
ce je snaha získavať pre muzeálne expozície 
predovšetkým trojrozmerný materiál, lebo ten
to je hlavným, charakteristickým znakom kaž
dého múzea. Týmito predmetmi sa expozícia mú
zea v podstate ^iší od iných výstav, kde oby
čajne prevládajú dvojrozmerné plošné exponá
ty na-zvislých parjeloch a ktoré z hľadiskg 
návštevníka nie su také príťažlivé ako muze
álne expozície, kde prichádza do styku s ori
ginálnymi predmetmi.
Miízeum slovenského krasu v Liptovskom Mikulá
ši svojím postavenínj a zbierkovým fondom tvo
rí špecializované muzeum, ktoré presahuje aj 
hranice Československa. Pri vystavovaní nie
ktorých exponátov narážame na isté problémy. 
Riaditeľstvo múzea chcelo by vyhovieť zása
dám modernosti expozície, pokiaľ sa to dá zo
súladiť s terajšími priestormi, ktoré má k 
dispozícii. Terajšia zmodernizovaná expozícia 
rieši svoje výchovné poslanie suhrou exponá
tov dvojrozmerných /panely s fotografiami, 
plánmi a textom/ s trojrozmernými vo vitrí
nach /exponáty geologicko-mineralogické, pa
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leontologické,^botanické, ako aj pamiatky ma
teriálnej kultury človeka/.
Vzájomná proporcionalita panelov a trojroz
merných expoqátov však nie je zatiaľ predsa 
len taká} aku náročnosť modernej expozície po 
žaduje. Ovplyvnila to aj počiatočné nekomplex
ná koncepcia poslania tohto múzea, takže 
zbierkový fond niektorých oddelení expozície 
je chudobnejší,^inde bohatší. Najmarkantnej
ší nesúlad medzi panelovou časťou expozície 
a materiálovými exponátmi badať najmä v záve
rečnej fáze "Človek a jaskyne", kde doteraj
ší nálezový fond MSK nemá k dispozícii v pri
meranej miere hmotné pamiatky z novovekého o_ 
sídlenia jaskýň, a to aj za najnovšie obdobie 
využitia jaskýň v druhej svetovej vojne.
Hneá po oslobodení pre oficiálne nejestvova
nie MSK sme nesledovali tuto problematiku v 
konkrétnej spolupráci širšieho okruhu sloven
ských odbojárov. Napriek tomu bolo možné eš
te zhodnotiť význam bohatstva slovenských 
jaskýň a ich využitia v druhej svetovej voj
ne /pozri Bárta, Juraj : Slovenské jaskyne v 
Slovenskom národnom povstaní v druhej sveto
vej vojne, Krásy Slovenska, roč.XLVL, 1969, 
č.8, s.282 - 287./. K prehĺbeniu znalostí a 
hodnotenia ani dnesvnie je ešte neskoro.Pre
to urýchlene zachraňujme, zbierajme všetko, 
čo je v jaskyniach na povrchu dna ! Ide o 
staré kusy železného kovania debien, zvyšky 
primitívnych šporákov, zhrdzavelé náradie,ná
bojnice, prípadne i zabudnuté zbrane, zvy|ky 
vojenských rovnošiat, gombíky, zvyšky po u- 
kryte ranených, zbehov, evakuantov pred fron-tr-rv a. pe»dL

M ÚZEUM  SLOVENSKÉHO KRA 
MPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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Z predvojnového pobytu Človeka v jaskyniach 
z neďalekej minulosti možno očakávať v niet) 
nálezy z pobytu pytliakov, zbojníkov, ako su 
zvyšky sudov potravín, valašky, nože, kahan
ce, ale aj náradie hľadačov pokladov,prípacj- 
ne peňazokazcov či alchymistov.Nemožno vylú
čiť ani pamiatky po pustovníkoch, či iných o- 
sôb, ktorí v prípade, že prišli do^rozporu 
so zákonom, využívali jaskyne aspoň na pre
chodný pobyt. Treba sledovať aj jaskynné štr
biny, kde sa už našli papierové záznamy o prí
tomnosti návštevníkov jaskýň. Dôležité je aj 
objavovanie nápisov, najma starších,,ktoré 
su rovnako významným príspevkom kultúrnej 
histórie.
Všetko, čo sa dnes zdá neodborníkovi ako bez
cenné hrdzavé haraburdie, môže byť v rukách 
múzejníka po konzervácii vhodným trojrozmer
ným exponátom, ktorý dokresluje a vytvára 
najoptimálne jšiii predstavu o živote v jasky
ni v nedávnej minulosti. Keďže ej Slovensko 
sa bude podielať na exkurziách účastníkov 
VI.Svetového speleologického kongresu a pre
vaha účastníkov týchto exkurzií navštívi aj 
Muzeum slovenského krasu, je snqhouvjeho ve
denia prezentovať sa patričnou urovnou svo
jich expozícií. Prosíme preto všetkých Slo
venskej speleologickej spoločnosti, aby pri 
akejkoľvek svojej činnosti v teréne si vší
mali aj otázky získania a urýchleného hláse
nia nálezov trojrozmernýeh exponátov z povr
chového prieskumu jaskýň v zmysle základných 
členských povinností. Riaditeľstvo Múzea slo
venského krasy im za tuto ochotu a pomoc vo
pred srdečne dakuje.
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Výzva jaskyniarom - fotoamatérom 1
V početných radách jaskyniarov našej Spoloč
nosti je mnoho takých, ktorí na všetky spo
ločné či samostatné akcie, zrazy a prieskum
né akcie berú sebou nerozlučný fotoaparát, 
aby zvečnili niektoré momenty ich práce. Na 
týchto sa obraciame s výzvou, aby aj naáalej 
nemenej usilovne fotografovali všetky jasky
niarske akcie a keá sa im podarí vyrobiť vy
robiť vydarené zväčšeniny, aby ich posielali 
na adresu Spoločnosti. Chceme založí^ v spo
lupráci s dokumentačným strediskom Múzea slo
venského krasu v Liptovskom Mikuláši fotodo- 
kumentáciuj y ktorej by sa dostatočne odzr
kadli^ úsilie, výsledky, romantika, spomien
ky a nepakovateľné chvíle našej spoločnej 
jaskyniarskej práce. 2 Vašich fotografií čas 
od času pripravíme výstavku, event. putovné 
panely, ktorými by sme chceli zoznámiť širo
ké vrstvy obyvateľstva s poslaním a oprávne
nosťou činnosti v rámci SSS. Fotografie po
sielajte na adresu SSS - dokumentácia <50 Lip
tovského Mikuláša. Nezabudnite na druhu stra
nu poznačiť autora snímku, popis lokality a 
stručný popis záberu. Výdavky na materiál 
fotografií Vám preplatíme z príslušnej čas
ti spoločného fondu

R e d a k c i a



O R G A N I Z A Č N É  S P R Á V Y

Nová oblastná skupina SSS 1
Členská základňa SSS stále rast\e a je trva
lý „príliv záujemcov o dobrovoľhu jaskyniar
sku činnosť. Začiatkom roka sa vytvorila no
vé oblastná skupina č.24, ktorá bude praco
vať v oblasti Sloviniek a Poráča. Skupina má 
14 členov a pracovala nepravidelne už aj v 
minulosti, a to hlavne na sifóne v Pqráčskych 
Mlynkách a na Slovinskej Skale. Vedúcim no
vej oblastnej skupiny sa stal :

Ing.Otto S t e t t n e r  
Z B - S l o v i n k y  GMO 
okr.Spišská Nová Ves

Ručiteľom skupiny je Ing.J.Tulis zo Spišskej 
Novej „Vsi. Želáme novej skupine veľa pracov
ných úspechov vo veľkej rodine jaskyniarov.'

Zmena vedúceho oblastnej skupiny !
Na základe doporučenia predsedníctva SSS bo
li prevedené organizačné opatrenia v príliš 
početnej oblastnej skupine č.l, ktorá zdru
žuje jaskyniarov aj potápačov z Košíc a Ja- 
sova. Jaskyniari ostali aj„na<5alej v oblast
nej skupine č.l. Novým vedúcim sa stal :

Gabriel S z é k e 1 y 
K o š i c e  
Mlynárska 23 

Pracovným rajónom skupiny ostáva aj naáalej Jasov a okolie.
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P E R S O N Á L I E

Za Aloieom Králom
V Tjšnove na Morave, v neste, ktoré si ho 
zvolilo za čestného občana a kde prežíval ce
lo íe?a^ 2 Ž la *v?Jho života, zomrel v nedeľu 28.febr.l>72 Alois Král, ktorý koncom jula by sa bol dožil 95 rokov.
4 o|s Král sa narodil 30.júla 1877 v Senetá- 

6 na Morave, študoval na učiteľskom usta- 
/ Brne a po štúdiách učil na viacerých 

školách svojho rodného kraja. Popri svojom 
povolaní našiel si vždy dostatok času k tomu, 
aby sa venoval svojej láske, prírode, aby sa 
®onol z nej tešiť, učiť a jej výchovné pôso
benie prenášať na tých, ktorí mu boli zvere
ne • Krasové bohatstvo rodného kraja privied
lo ho ku jaskyniarstvu. Už začiatkom tohto 
storočia mal možnosť pripojiť sa k výskumnic- 
kej a objaviteľskej p^éci profesora Absolona, 
s ktorým dvakrát zostúpil do priepasti Maco
cha. Spolupráca s Absolonom bola pre neho 
veľkou školou. Poučený Janoškovým Sprievod
com po Tatrách prišiel roku 1913 do Demňnov- 
ssej doliny a po prieskume v niektorých zná
mych jaskyniach venoval svoju pozornosť Vy- 
vieračke. Mohutný prúd vody mu rozprával a 
dával tušiť veľké podzemné priestory. Neob
vykle suchý rok 1921 umožnil mu potom vstup 
do týchto priestorov a objaviť jaskyňu Slo
body, perlu medzi jaskyňami. Správa sa rozle
tela do sveta a Král sa horlivo pustil do 
diela sprístupnenia, propagácie a ochrany

a lovonské m úzeum  ochrany  prírody 
a  Jaskyniarstva
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jaskyne, aby mohla zaujať dôstojne miesto 
medzi ostatnými podzemnými skvostami sveta.
Všeličo prebehlo odvtedy. Po 11 rokoch pôso
benia v Mikuláši Král^odišiel, ale s Demänov
skou dolinou ostal spätý, pozorne sledoval 
až do posledných rokov rozvoj a slávu jasky
ne Slobody a^život/L rozvoj nášho jaskyniar
stva. Na Demänovskú dolinu si uchovával spo
mienky v podobe vzácnych kvetov a rastlín, 
ktoré si z nej odniesol do svojho vzorne opat
rovaného arboréta v Tišnove. Muzeum sloven
ského krasu udržiavalo s ním živé styky pí
somné aj osobné. Pri jeho 90-tke bol ho osob
ne pozdraviť riaditeľ MSK. Pri 50.výročí jas
kyne Slobody sme ho znova s výrazom uznania 
pozdravili, osobitným pozdravom učinil tak aj 
objaviteľ Domice - Ján Majko. Veríme, že mu 
to na sklonku jeho dní dobre padlo.
Rozlúčka s Aloisom Xrálom bola dňa 7,marca 
197,2 v brnenskom krematóriu. Veniec, ktorý 
sme dali na jaho truhlu mal nápis : Sloven
skí jaskyniari - objaviteľovi jaskyne Slobo
dy !

Ľudovít Tarnócy
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A K T U A L Í T !

Veľkolepé objavy y Moravskom krase
V zimných mesiacoch,t.r, pokračovali pracov
níci Geografického uatavu ČSAV v Brne v roz
siahlych prieskumných prácach v Moravskom 
krase, pri ktorom objavili nové podzemné prie 
stoxy. Práce boli zahájené v tzv. Amatérskej 
jaskyni, kde ako vieme v auguste 1970 tragic
ky zahynulu dvaja jaskyniari. Veľké jazero,

, do tolFu si®lej vody, vyčerpali a objavili tak rozsiahly systém s niekoľkými u- 
rovnami. Mohutný koridor, široký až 20 a je 
najrozéiahlejšou chodbou v Moravskom krase* 
Táto Hlavná chodba klesá k jazeru a pokraču
je k sutoku dvoch podzemných riek. Predpokla
dá sa, že je to sútok Sloupského potoka a 
Bielej vody, ktoré su hlavným zdrojom pre 
Punktu na dne Macochy* Podarilo sa tak pre
niknúť do rozsiahleho systému, ktorý raz mô
že spojiť priepasť Macocha a jaskyne aloup- 
sko-šošuvske s Rasovnou u Holštejna. Predpo
kladá sa, že tento systém by sa mohol zara
diť medzi najväčšie jaskynne sústavy v Euró
pe* Známe priestory už dnes dosahuju dĺžku 
6 - 7 km bez napojenia na okolité, turistic
ky sprístupnený jaskyne. Novoobjavené a zame
rané časti maju dĺžku 1.100 m a su zdobené 
mimoriadne bohatou kvapľovou výzdobou. Pre 
zdvihnutie hladiny vody v niektorých častiach 
boli práce zastavené, ale v prieskumných prá
cach sa bude pokračovať s tým, že v najbliž
ších rokoch maju byť tieto priestory sprí
stupnené pre verejnosť.
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Kraspyé ofrlasť u Archangelska
Sovietski speleologovia intenzívne skúmajú 
jaskyne v málo známych podmienkach arktické
ho pásma. Krasová oblasť blízko Archangelska 
bola vyljlásená za štátnu rezerváciu, rozpre
stierajúcu sa na rozlohe 100 000 ha na stred
nom toku rieky Sotky a Pinegy. Už predbežný 
prieskum ukazuje, že je tu niekoľko jaskyn
ných systémov so špeciálnymi útvarmi. Vege
tácia na povrchu, ktorá tiež ovplyvňuje kra- 
sovatenie, je rôzna - arktická, stepná aj alp
ská, vyskytuje sa množstvo reliktných travin a kriakov.
Táto prírodná rezervácia je už desiatou v 
blízkosti polárneho kruhu. Štátna ochrana 
chráni v tejto qblasti aj ostrov Vajgač a 
Kolgujev, s kolóniami polárnych lišiek, 3a- 
lej solovecké súostrovie v povodí rieky Ma- 
refu, známe najmieraejším l^limatom a najse
vernejšou lesnou oázou európskej časti ZSSR.
geňazokazecká dielňa v .jaskyni
Mladí jaskyniari z Budapešti objavili v budin- 
ských hor4ch blízko frekventovanej cesty po
merne malu jaskynku s bohatými archeologic
kými nálezmi. Odborníci zistili tu tri rôz
ne obdobia v kultúrnej vrstve jaskyne.V naj
spodnejšej vrstve sa našli paleolitické ka
menné nástroje, ktoré svedčia o tom, že jas
kyňa bola obývaná už v kamennej dobe. V dru
hej vrstve sa našli črepy a kamenný mlyn z 
doby bronzovej. Najzaujímavejšia je však po
sledná vrstva zo stredoveku. Z 13.stor. po
chádza malá kovadlina, podložka na hladenie 
kovu a malé strieborné doštičky. Objavila 
sa tak aalšia falošná mincovňa, kde sa razi
li mince z doby krála Andráša II. V jaskyni
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sa našli aj hotové a polohotové ražby, nega
tívy mincí a surovina.

V Punkevnej jaskyni opať p o  člnoch
Po viac ako ročnej prestávke bola v marci 
t.r. obnovená známa podzemné plavba v Punkev— 
nej jaskyni pod Macochou v Moravskom krase. , 
Zastaralé a nevyhovujúce elektroinštalačné 
zariadenie, ako aj časté poruchy si vynútili 
rozsiahle rekonštrukčné práce. Hebezpečie ná
hleho zdvihnutia hladiny vody počas prevádzky 
bolo odstránené vybudovaním a prerazením roz
siahleho systému regulačných tunelov. Zmoder
nizovali sa aj samotné loaky. Deväť lodí.kaž
dá po 18 §edadiel povezie po viac ako kilo
metrovom useku návštevníkov. Plavba povedie 
obdobne z dna,Macochy po troch jazerách do 
Pohádkového domu, kde je prehliadka tejto naj
krajšej časti Moravského krasu. Odtiaľ pokra
čujú návštevníci v plavbe až na povrch.

Nová jaskyňa na Sicílii
Archeológovia objavili náhodou jqskynné chod
by v blízkosti mesta San Mareo d Alenzion na 
Sicílii. Chodby boli umele rozšírené v 5.stor. 
pred n.l. a su vyzdobené starogréckymi orna- mentami.

Dvojnásobná denn.v rytmus ?
Mladý francúzsky vedec Michel Siffre, ktorý 
sa preslávi^ tým, že roku 1962 blízko Nizzy 
ako prvý skúšal dlhodobý pobyt človeka v jas
kyni - chystá sa na nový pokus podobného cha
rakteru. V novembri t.r. zaháji 6-mesačný po
byt v jaskyni Del Rio v štáte Kentucky v po-

M ÚZEUM  SLOVENSKÉHO K3



34

hraničnej oblasti llexika a USA* Cieľom Špe
ciálneho pokusuvje zistiť, či sa dá zasniť 
vžitý rytmus den - noc zo $4 na 48 hodín a 
alco ľudský qrganizmus na tuto zmenu reaguje. 
Pokus ..francúzskeho jaskyniara nie je náhodný 
a navazuje na celý rad otázok novodobých so
ciologických výskumov. Využitie nových skúse
ností má svoj význam nielen pre kozmické le
ty, ale aj na nové usporiadanie biologického 
rytmu človeka v moderných podmienkach zrých
leného tempa života. V niektorých vysp$lý<$ 
štátoch v poslednej dobe intenzívne skúmajú 
rôzne pomery pracovného času a odpočinku, v 
niektorých pracovných odvetviach nahustením 
pracovnej doby pri zachovaní alebo aj skrá
tením zvýšiť produktivitu práce. Cieľom Sif- 
freových pokusov bude zistilj, či je schopný 
človek vykonávať prácu bez únavy a nebezpečia 
pre zdravie po dobu max. 36 hodín a potom sa 
venovať 12-hodinovému odpočinku. Niektoré 
dosiahnuté výsledky a pokusy inéhq pracovné
ho času z Francúzska, NSR a USA su veľmi za
ujímavé.

E.U.
/
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Prírastky speleologicke-i knižnice u s k 
november 1971 - február 1972

ČSSR
Krásy Slovenska, í. 11,12/1971 a S.l,2,3/1972 
Jubilejná pamatnica Krás Slovenska 
Sborník československé spolčenosti zemepisné. 

č.3,4A971
Geografický časopis, 0.4/1971 a č.1/1972 
Geografické práce, č.1-2A 971 
Mineralia slovaca, č.11/1971 
Geologické práce - Správy, 55,56 
Geologický zborník - Geologica Carpathica. 

§,2/1971
Vestník UUG, Č.6A971 a Č.1A972 
Časopis pro mineralógii a ggologii, Č.4A971 
Sborník geologických véd - rada P - Paleonto

lógie, sv.14A 971 
Parnátky archeologi cké,vč.2A 971 
Československé vlastiveda, sv.3 
Archeologické rozhledy, Č.6A971 a C.1A972 
Ochrana prírody, č.7,8,9A971 
Spravodaj SSS, 6.4A 971 
Moravský kras 
Československý kras, č.20 
Lukáš, R. : Všeobecná mineralógia I. Kryšta- 

lografia 
Petrlík, Fr. : Jurský šúr 
Borza, K. : Die Mikrofazies und Mikrofossi-

lien des Oberjuras und der Unterkrei- 
de der Klippenzone der Westkarpaten 

Krist, E. : Petrografia vyvrelých, sedimen- 
tárnych a metamorfovaných hornín
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Zachar, D. : Erózia pôdy 
Andrusov, D. : Grundriss der Tektoník der 

Nordlichen Karpaten 
Roda, ä .  - Rajman, L. - Klincko, J .  : Možnosti speleoklimatickej terapie v Gomba- 

seckej jaskyni 
Musil, R. - Uhrová, J. : Seznam odborných

pracovníkú geologických ved v múze- 
ich v ČSSR

Bernasconi, R. : Prvý príspevok k študiu mond- 
milchu - preklad 

Bernasconi, R. : Tretí príspevok k študiu 
mondmilchu - preklad 

Racovitza, G. : Nové príspevky k Študiu topo- 
klímy jaskyne Chetarul de la Scariso- 
ara - preklad 

Boegli, A. : Korozia zapríčinené vodou - pre
klad

BELGICKO
Delecour, F. a kol : An Electrolytic Field 

for the Titration of COp in Air 
Coen, M. : Stratigraphie du Frasnien de la 

Grotte de Remouchamps /Belgique/

^ l A^ KO.
Priroda, č.5,6/1971 
FRANCÚZSKO
Spéléologie, č.69,70,71,72 .
Corse spéléologique /mapa Korziky/
Spélunca, č.3/1971



37

GRÉCKO
Bulletin trimestriel de la Société Spéléolo- 

gique de Gréce, č.1-2/1971
JUHOSLÁVIA
Fauna na Makedonija, 1/1971 
Loški razgledy, XVIII/1971 
Letopis SAZU, č.21A 970
MAĎARSKO
Bertalan, K. - Schonviszky, L. : Bibliogra- 

phia speleologica hungarica 1941-45 
Karszt és Barlang, č.l,2A969 
Karszt é s 3arlangkutatás, roč.VlA971 
Foldrajzi kozlemények, č.2,3A 971 
Arrabona, 2.13A971
N D R
Archiv fur Naturschutz und Landschaŕtsŕor- 

e chung, č.1-2A  971 Abhandlungen und Berichte des Naturkundemu- 
seums, 2.43A970 

Reuter, F. - Kockert, W : Zu einigen Fragen 
der Karstprobleme 

Kockert,W. : Zum Problém der NaCl - Salzlo- 
sungen im Sudharz-Kalirevier 

Rubeländer Tropfsteinhohlen 
Fundgrube, Č.3-4A970Mitteilungsblatt "Der Hohlenforscher", č.3
N S R
Mitteilungen des Verbandes Deutscher Johlen 

-und Karstforscher, Č.3A971 
Nátur und Museum, č.ll,12A9?t a 2.1,2A9i2 
Nátur und Heimat, č.4/1971
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Zeitschrift fur Geomorphologie, Band 14, 

S.3.4A970 
Abhandlungen und Berichte, Č.1A971 
Abhandlungen dar Naturhistori schen Geaell- 

schaft, 1953, 1956
POĽSKO
Przeglad geograficzny, d.1-2A 971 
Rocznik Polskiego towarystwa geologicznego, ‘ 

«.1,2A971 Kwartalnik geologiczny, č.3,4A971 
Kotarba : The Course and Intensity of pre-

sent-day eupeficial Chemical Denuda- 
tlon in the Western Tatra Mta

PopnoAT-Rirn
Boletim do Mus$o e Laboratório Mineralógico 

e Qeologico de Faculdade de Cieneias, 
Vol.12, Č.1A971

RAKÚSKO
Abel,G. : Osaervazione circa i considetti 

"profil a cassettal*nelle gallerie 
dello grotto 

Amtsblatt, č.19 
Salzburger Nachrichten 
Die Hohle, fi.3,4A971 
Naturschutz in Oaterreich, 1970 
Biologigche Station Burgenland-Neusiedlersee 
Burgenlandische Heimatblatter, 1-4A 970 
Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, 

5.45A970
Steirische Beitrage zur Hydrogeológie, Band 

23A971 
UIS-Bulletin, Č.2A971



RUMUNSKO
Mihaila,N, : Stratigrafia depozitelor plioce- 

ne si cuatamara dintra val e a oltu- 
lui si valaa vilsanului 

Studii di chiaie - Prapararea minerurilor 
Darx de seaaa ale sedintelor, 5.1-5A971 
Revue Roumaine da Oéologie, Géophysique au 

Géographie, č.2/1971 
Ocrotirea naturii, č.1,2/1971 
Interpretarea anemoliilor graviaetrice Geolo^ia cimpici dunarane 
Studii da hidrogeologie
ŠVÉDSKO
Grottan, Č.2A970 
Svensk grottŕorskning, 1971
TALIANSKO
Rassagna Spaleologica Italiana, 2.1-4A971
U S A
Natural History, č.8,9,10A971 
NSS News, Ô.9-12A971, 5.1 A 972 
Caves and Karst, Č.1-4A971
Z S S R
Voprosy izučenija karsta ruskoj ravniny, 1966 
Gvozdeckij,N. : Po zarubeSnoj Evropa 
Primenenje EVM v geologii i v górnom dole, 

výpusk 1A971 - 
Jaku5,L. : V podzemnoj carstve 
Zapiski Leningradskovo ordenov Lenina, Tom 

LIX,LXA971
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KANADA
Cahiers de Géographie de Québec, Č.36A971
KUBA
Série Espeleológica y Carsológica de Cuba, 

č.8-14,18,22,25,26,29A 970
JAPONSKO
Bulletin oŕ the National Science Museum, 

vol.14, Č.2,3A971
VENEZUELA
Boletim de la Sociedad Venezolana de Espele- 

ologia, 5.1A970
E1 Guacharo, Č.3-4Á969

Nové číslo Československého krasu, roč.20, 
1968, ktoré stojí 25•- Kčs sa dá objednať : 

Nakladatelství ČSAV 
P r a h a  1, Vodičkova 40

Nedávno vyšiel aj Krasový sborník pražskej 
Krasovej sekcie, roč.IVA971 a stojí 10.- 
Objednávky :TIS Svaz pro ochranu prírody a krajiny 

Krasová sekce
Praha 1, Malá Strana, Nerudova 31

Moravské múzeum má na sklade niekoľko star
ších ročníkov publikácie Kras v Českosloven
sku. Ide o tieto ročníky : Č12A959, č.1,2/ 
1960 a Č.1A964, všetky po 3.-Kčs. Objednávky: 

Moravské" museum v Brne 
edičný sklad
B r n o ,  Nám.25.unora č.8



NÁVŠTEVNOSŤ SLOVENSKÝCH JASKÝŇ 1971
J A S K Y Ň A NAVSTEVA

CELKOM
Z  TO H O  

CUDZINCI
B E L A N S K Á  J A S K Y Ň A 6 7  5 6 0 2 2  6 2 6
J A S K Y Ň A  B Y S T R Á 11 7 1 2 1 3 3 5
D EM Ä NO V SK Á  llA D O V Ä  J A S K Y Ň A 5 2  4 5 5 4  416
D E M Ä N O V SK Á  JA S K Y Ň A  SLO B O D Y 2.12  9 4 ? 21 4 2 0
D O B Š IN S K Á  Ľ A D O V Á  J A S K Y Ň A 71 3 7 ? 8  5 4 5
J A S K Y Ň A  D O M IC A 71  791 13 1 5 5
J A S K Y Ň A  D R IN Y 2 6  9 8 7 6 4 7
G O M B A S E C K A  J A S K Y Ň A 21 7 0 3 3  9 0 4
H A R M A N E C K Á  J A S  K Y Ň A 2 2  7 6 3 3  0 0 2
J A S O V S K Á  J A S K Y Ň A 8 4 2 3 3 5 4
V A Ž E C K Á  J A S K Y Ň A 11 4 7 ? 1 541
M SK 14 137 1 4 0 8
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