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H ISTÓ RIA: Dňa dvadsiateho druhého júna 1932 objavil osemnásťročný Mi
chal Bacúrik z Harmanca pokračovanie jaskynných priestorov zo vs tup 
nej siene jaskyne zvanej Izbicd. Vstupná sieň bola známa m iestnym  oby
vateľom a lesným  robotníkom oddávna.

Po poskytnutí interview  pracovníkom tlače a rozhlasu stúpam e pomaly 
hore chodníkom. Je  to rozhodne najnam áhavejší chodník k sprístupnenej 
jaskyni u nás. Michal Bacúrik spomína: „Boli časy, keď som ku jaskyni 
vystúpil za trinásť m inút aj s nákladom. Mal som silu i chuť pasovať sa 
s prírodou. Teraz ostalo pri eláne.“ Tam hore nebol už niekoľko rokov. 
Zabránila m u v tom ťažká, nepríjem ná choroba. Dnes to chce opäť doká
zať, hoci to bude trvať sto m inút.
H ISTÓ RIA: „Počas mojich viacerých návštev Izbice zbadal som ako z ne
patrného otvoru pod stenou vy le tu jú  netopiere. Keď som si miesto bližšie 
obzrel, zistil som, že z otvoru vanie silný prievan. To m ôj záujem  o Izbi- 
cu ešte viac upevnilo. Tak som vyzbrojený kladivom, sekáčom, povrazom  
a karbidovou lampou začal objavený otvor rozširovať. Pravda, nešlo to 
ľahko. Na niekoľkých výpravách za pomoci svojich kamarátov (František 
Babjak, Ján Rovný, Jozef Rázga —  prítom ní sporadicky, poznámka auto
ra) podarilo sa m i otvor a jeho pokračovanie natoľko rozšíriť, že 22. júna  
1932 v nočných hodinách preplazil som sa do utešených siení, ktoré vo 
mne vyvolali neopísateľný údiv. Boli to chvíle, na ktoré n ikdy nezabud
nem .'1

Pred vchodom do jaskyne nás v íta  jej správca Július Obrcian so spo
lupracovníkm i. Je dôstojným nástupcom svojich predchodcov. Jaskyňa

Stretnutie  
s objaviteľom

Ukazoval sa rovnako pekný deň ako 
pred polstoročím. S tretli sme sa v do
hovorenom čase na začiatku horské
ho chodníka k jaskyni. Podopieral sa 
kovovou palicou zakončenou ostrým  
hrotom. Používal ju  už ako m láde
nec pri vychádzkach do okolitej p rí
rody, najm ä na obranu proti zveri. 
Teraz na nej spočívala značná časť 
váhy tela.

Víta nás bezprostredne a srdečne. 
Ako ináč. Veď celý život zasvätil ho
rám a jaskyniam . Dôvod spoločného 
stretnutia  m á slávnostný charakter.
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v náročných prevádzkových pomeroch svieti čistotou. Po krátkom  odpo
činku sa ak t spomienkovej slávnosti s objaviteľom koná vo vstupnej sieni 
Harmaneckej jaskyne. Po príhovore predsedu Slovenskej speleologickej 
spoločnosti Alfonza Chovana blahoželajú k 50. výročiu objavenia jaskyne 
ďalší prítomní. Neskrývané dojatie spočiatku zabraňuje čo i len poďako
vať sa za blahoželania. Až po chvíli sa „náš Miško“ rozhovorí s rutinou, 
ktorú  si osvojil ako prvý a dlhoročný správca jaskyne.

H ISTÓ RIA: V ýznam ným i m edzníkm i v  objavovaní ďalších rozsiahlych 
priestorov Harmaneckej jaskyne sú roky 1938, 1939, 1947, kedy v úspe
choch Michala Bacúrika pokračovali Oto Ondroušek, Vojtech Kovalčík, 
Ladislav Sperka, Ján Savolt, ako i m nohí ďalší. Odkrývali tak nepoznané 
podzemie masívu Kotelnica vo Veľkej Fatre.

Zúčastniť sa prehliadky jaskyne v tak význam ný deň za sprievodu ob
javiteľa nie je príležitosť každodenná. V histórii nášho jaskyniarstva ide 
o zjav ojedinelý. O to viac sa sústreďujem e na výklad. Na rozdiel od bež
ného návštevníka si opäť uvedomujeme, koľko úsilia a nám ahy musel 
človfek vynaložiť pri objavovaní, výskume a sprístupňovaní tejto  jaskyne. 
Michal Bacúrik sa s prítom ným i delí o svoje spomienky a poznatky. „Ča
sy boli veselé i sm utné“, hovorí objaviteľ, „počas Slovenského národného 
povstania sa v jaskyni ukrývali dve desiatky mužov, ktorí pod hrozbou 
fyzickej likvidácie ich rodín schádzali za bombardovania do obce Harm a-unec .

H ISTÓ RIA: Roku 1946 adresuje prof. Absolón žiadosť m estu Banská B ys
trica o povolenie ďalšieho výskum u  jasliyne. Na jeseň toho istého roku  
navštívi jaskyňu náčelník Jaskyniarskeho zboru K ST L  Vojtech Benický  
a zakladá jaskyniarsku skupinu v Banskej Bystrici. Je j členovia vykoná
vajú in tenzívny prieskum  jaskyne. Po založení Slovenskej speleologickej 
spoločnosti roku 1949 sa je j členmi stávajú Michal Bacúrik, Vojtech K o
valčík, Július Hrčka, prof. Lenčo, Ladislav Jurák, Juraj Bukvaj, dr. Križ- 
ka, Ladislav Sperka a ďalší. Keď Povereníctvo obchodu uvoľnilo čiastku  
2 m ilióny korún, uvedený kolektív zabezpečil ich preinvestovanie na sprís- 
tupňovacie práce. Tieto dotovala aj Slovenská speleologická spoločnosť. 
Dňa 3. septembra 1950 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie jaskyne pre 
verejnosť.

Harmaneckú jaskyňu počas tridsaťdvaročnej prevádzky navštívilo 684 
tisíc osôb. Najvyššia návštevnosť sa dosiahla r. 1951, kedy jaskyňu  uv i
delo 36 tisíc návštevníkov.

Spoločné stretnutie  s objaviteľom sa končí prostým  posedením pred 
jaskyňou. Na jeho tvári sa zračí únava z vykonanej túry . Ešte nás čaká 
zosfup chodníkom. Napriek tom u je spokojný a životná vitalita sa p re ja 
vuje rozprávaním  ďalších zaujímavých situácií v  päťdesiatročnej histórii

Prichádza k nám kŕdeľ detí školského výletu, k toré pred chvíľou ukon
čili prehliadku jaskyne. Nadšené návštevou podzemia si nenechali ujsť 
príležitosť a získali na pohľadnicu autogram  objaviteľa. Možno práve toto 
krátke stre tnutie  vzbudí v niektorom z nich skutočný záujem o jaskyne 
a ich s v e t . .  .

Jozef H l a v á č
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VÝSKUM

PRIESKUM

RNDr. Viera T e r e k o v á :

H y d ro g eo ch em ick é  pom ery vyvieračky  
v Prosieckej doline v Chočskom  pohorí

Geomorfológia, hydrológia a klimatické pomery

Prosiecka dolina patrí do oblasti Chočských vrchov, ktoré patria do 
vysokotatranského oblúku pohorí. Celé územie je budované mezozoickými 
sedim entami križňanskej a chočskej jednotky, čo sa odráža aj v morfolo
gickom charaktere územia, ktoré sa vyznačuje veľmi pestrým  reliéfom. 
V m äkších horninách, ako sú. lunzské vrstvy, keuperské a kriedové su- 
vrstvia, sú údolia obyčajne širšie a svahy m ierne modelované. V tvrdých 
horninách — vápencoch a dolomitoch — údolia m ajú tvar zovretých až 
kaňonovitých dolín. Typické kaňonovité údolia vytvorili potoky Prosie- 
čanka a Kvačianka, ktoré sú zarezané do súvrstvia vápencov a dolomitov 
chočského príkrovu. Členitosť terénu  zvýrazňujú tektonické kryhy choc- 
skej jednotky, ktoré ležia na plastických súvrstviach križňanskej jednotky.

Oblasť Chočských vrchov predstavuje z hľadiska klim atických pomerov 
pestrú  paletu jednotlivých typov a podtypov klim atických oblastí. Podlá 
A tlasu podnebia CSR (1958 patrí záujmové územie do oblasti chladnej, 
prevažne do okrsku m ierne chladného (Ci). Zrážkové pomery su charak
terizované celkovou cirkuláciou v strednej Európe, na ktoré sa viaže strie
danie sa vzduchových hmôt. M aximum zrážok pripadá na letne mesiace 
(max. júl), m inim um  pripadá na február.

Prehľad zrážok počas skúmaného obdobia podáva nasledovná tabuľka 
m esačných úhrnov zrážok v mm:

S tan ica R ok X I X II I II III IV V VI VII VII) IX X

K v a ča n y

1972 46 38 31 22 23 117 146 125 103 159 86 31

1973 56 2 34 64 21 41 43 102 131 50 55 47

1974 76 81 67 35 I 8 47 109 195 120 103 95 173
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Obdobie, v ktorom  boli sledované hydrologické pomery a chemizmus 
vôd, možno považovať za reprezentatívne, vzhľadom k dlhodobým úhrnom 
zrážok

Predm etné územie je odvodňované potokmi, ktoré patria do povodia 
Váhu, len malá časť je odvodňovaná povodím Oravy. Vodné toky sú do
tované hlavne podzemnými vodami z karbonátických komplexov, pričom 
prim árne vody v týchto komplexoch sú zrážkové vody.

Bližšiu charakteristiku vodnotosti tokov podáva tabuľka priem erných 
prietokov za hydrologický rok 1970 (lit/s):

Tok X I X II I II III IV V VI V il VIII IX X

K v a čia n k a 302 206 502 262 916 1737 500 531 2789 733 306 495

P ro siečan k a 219 196 195 109 228 704 636 364 477 493 276 257

Geologická stavba a tektonické pomery

Chočské vrchy patria  medzi jadrové pohoria vnútorných Západných 
K arpát a sú jedným  z mála pohorí bez kryštalického jadra. Na geologickej 
stavbe sa podieľa mezozoikum. a to križňanský a chočský príkrov, z m lad
ších potektonických jednotiek, sú v malej miere zastúpené^ paleogénne 
uloženiny, ktoré patria  Liptovskej kotline a podhalskému flyšu. Najmlad
šie uloženiny (nepočítajúc hliny, sute a pod.) sú pleistocénne a holocénne
travertíny. 1

Križňanský príkrov zaberá svojim stratigrafickým  rozsahom takm er ce
lé mezozoikum a buduje hlavfie západnú časť pohoria. Hlavným predsta
viteľom križňanského príkrovu je m ohutné súvrstvie sivých slienitých 
vápencov a slieňov. Z hydrogeologického ani krasového hladiska toto 
územie nie je pre nás zaujímavé.

Chočský príkrov je v tektonickom  nadloží križňanského príkrovu. S tra- 
tigrafický rozsah chočského príkrovu je úzky stredný až vrchný trias. P rí
tomnosť reiflingských vápencov poukazuje na bielovážsky vývoj. Na 
báze príkrovu vystupujú  tmavosivé dolomity, spodné polohy sú tvorené 
brekciovitými dolomitmi. Vyšším členom sú vápence guttensteinského ty 
pu, patriace až k vrchném u anisu. Strednotriasové súvrstvia je dalej tvo
rené dolomitmi, ktoré sú označované ako chočské. K ladinu sú dalej za
radené reiflingské vápence hojné s rohovcami. V nadloží stredného triasu 
sú vyvinuté lunzské vrstvy.

Paleogénne uloženiny sa na stavbe podieľajú veľmi málo. Sú uložené 
hlavne v okrajových depresiách a ležia transgresívne a diskordantne na 
vyšších vrstvách mezozoika.

Smer tektonických štruk tú r je zhruba zhodný s priebehom osi pohoria, 
t. j. y _ z. Smerom na sever masy chočského príkrovu sa ponárajú pod 
flyš. Na juhu sú uťaté prosieckym zlomom. Z hladiska hydrogeologického 
najvýznam nejším  tektonickým  faktorom  je prosiecky zlom, ktorý je y sú
hlasnej pozícii s osou vlastného pohoria. Okrem tohto hlavného pozdĺžne
ho zlomu je v území celý rad menších priečnych zlomov.



V rámci geologických pomerov oso
bitnú pozornosť zasluhuje problem a
tika skrasovatenia. Kras sa viaže vý
lučne na karbonáty chočského prí
krovu. Toto krasové územie je sú
stredené do východnej časti pohoria 
medzi dolinou potoka Sestrč a Su
chou dolinou s centrom  v Prosieckej 
doline. Dolina má typický kaňonovi
tý charakter s krasovým i prejavm i 
— závrtmi, prepadliskami, vyvierač- 
kami, tiesňavami, a pod. V Prosiec
kej doline bolo dosial nájdených as5 
32 rozličných dutín a kavern kraso
vého pôvodu. Všetky sm erujú od J  
k S, teda proti toku Prosienčanky (Be- 

nický 1941). Skrasovatenie v doline je viazané na pukliny, poruchy tek
tonického pôvodu a na vrstevné špáry vo vápencoch. Pred vstupom  do 
Prosieckej doliny zo severnej strany pohoria, na styku flyšoidného paleo- 
génu s guttensteinským  vápencom vznikol veľký závrtový ponor na Svo- 
radove (n. v. 919 m) o priem ere 50 m, ktorý za normálneho stavu stačí 
pohltiť všetky ponárajúce sa vody. Pri jarnom  topení časť vôd odteká 
i povrchovými tokmi. Ďalší menší ponor sa nachádza južnejšie a ďalšie 
dva sú južne pod kótou Kubín. Ponárajúce sa vody vyvierajú vo vyvie- 
račke „Prosečné“ v nadmorskej výške 675 m.

t

Hydrogeochemické pomery

Variabilné hydrologické pomery, zložité geologicko-tektonické a hydro
geologické podmienky podm ieňujú adekvátne variabilný režim vyvieračky.

Z výsledkov hydrogeologických, z režimových m eraní a pozorovaní, ako 
aj zo sledovaného chemizmu vôd danej štruk tú ry  vyplýva základná vlast
nosť vyvieračky, a  to, že vyvieračka nemôže byť dotovaná len ponárajú
cimi sa vodami vo Svoradove, ale podstatná časť vôd vyvieračky pochádza 
z vlastného karbonátického komplexu a z možného prestupu vôd z hornej 
časti Kvačianskej doliny. V čase hydrologických meraní, ktoré vykonával 
GÚDS bola napr. výdatnosť ponárajúcich sa vôd 3 lit/sec (7. 1967), zatiaľ 
čo výdatnosť vyvieračky bola v tom istom období 187 lit/sec (Kullman, 
Hanzel 1967). Veľký rozptyl prietoku — m inimum  43 l/s, m axim um  320 l/s 
(pre hydrologický rok 1969) je v priam ej súvislosti s m inimálnymi a m axi
málnymi zrážkami a s jarným  topením  snehu.

V rámci regionálneho hg. prieskum u sme sledovali zmeny chemizmu 
vyvieračky v závislosti na dotujúcich vodách. Chemické analýzy zdrojov, 
ktoré dotujú vyvieračku, ako aj chemické analýzy zrážkových vôd sú uve
dené v nasledujúcich tabuľkách:

V yvieračka  v  P rosieck ej do line.
Foto: Ján  K rajci

8



Výsledky chemických analýz dotujúcich vôd

S ta 
n o v e 

n ie

O zn ačen ie  zdroja

6 8

ponor
70

v y v ier .
70

vyv ier . 69 71 CH K — 2

pHco2
N a +
K +
n h 4+
M g + 2

Ca+ 2

F e + 2

M n + 2ci-
n o 3-
SO 4 - 2

HCCV
S i 0 2

M

7,2
4,31
1 , 8

0 , 2

5,47
29,26

1,7 
0,95 

12,75 
106,2 4 Q 
163’,56

7,55
2,16
1,3
0,4
0,16

12,28
49,3

0,28

2,48
st.

16,9
196,5

5,2
284,92

7.4 
8 , 8  

2 , 8  

1 , 2

19,7
50,5

2.4 
2 , 6

13,57
238,0

7,14
330,82

7.1
8 , 8

3.2 
0,3

17,51
49,3
st.

2 , 0

3.2 
16,46

219,0
5,19

312,57

7.0 
6,51
1 . 1  
0,3

14,71
53,31

0,23

4,26

14,4
218,5

4,9
311,75

7,4
1 0 , 1 2

1 , 2

1 , 2

20,43
50,5

2 , 22,6
15,63

238,0
7,14

333,65

Pozn .: hod noty  a n ió n o v  a k a tió n o v , m in era lizá c ie , CO-, sú  v  m g/l.

V ý s l e d k y  c h e m ic k ý c h  a n a l ý z  z r á ž k o v ý c h  v ô d

M iesto  odberu

S ta n o v en ie Su ch á d o lin a K v ačan y P rosiek

pH
C 0 2

N a +
K +
n h 4+
M g+ 2

Ca+ 2

CP
NO 3 -
SO 4 - 2

HCO 3 -
M

í 5,5
1.76 

* 2 , 0

-■ 1 , 2

0,45
0,73
2 , 0

1,06
st.
2.77 

1 2 , 2  

22,55

5,35
7.04
4.0
1.4 
0,45 
1,45 
4,81 
1,06 
2,9

15,63
6 . 1  

36,36

6.05 
6,16
3.2
1 . 2  

0,32 
0,48
3.6
1.06 
2,5

10,28
6 , 1

28,46

C h em ická an a lýza  zo  S u ch ej d o lin y  urobená v  roku 1975, an a lý zy  K vačan y , P rosiek  
urobené roku 1976 (pozn.).

Už samotné zrážkové vody, ktoré sú dotujúcim i vodami y predmetnom 
území sú slabo m ineralizované (mineralizácia dosahuje min. 22,55 mg/l, 
max. 36,36 mg/l), pričom zrážková voda by mala m at mineralizáciu teore
ticky nulovú, ale prestupom  cez atm osféru sa sekundárne m ineralizuje 
o zložky, ktoré sú v ovzduší. Stykom zrážkovej vody s povrchom a dalsim  
prestupom  cez pôdny pokryv a horninové prostredie dochádza k dalsiemu 
zvyšovaniu mineralizácie, ktorá je výsledkom prim árnych a sekundárnych 
faktorov. Určujúcim  faktorom  tvorby chemizmu vody v záujmovej oblasti 
je charakter horninového prostredia, kde rozpúšťaním hornín dochadza 
k uvoľňovaniu jednotlivých iónov do roztoku (uvoľňujú sa hlavne ióny 
Ca+2, Mg+2, Na+, HCOs', SO c2).

9



V odolnejších horninách alebo menej rozpustných horninách s plytkým  
krasovo-puklinovým obehom, voda je nižšie mineralizovaná. Preto ani 
voda, ponárajúca sa vo Svoradove, nemôže dosiahnuť vyšší stupeň m ine- 
ralizácie (M =  163 mg/l). (Zrážková voda sa m ineralizuje v paleogénnom 
súvrství.) Ďalej voda prestupuje podzemím, kde horninové prostredie pred
stavujú vápence a dolomity triasu. Sú dobre rozpustné a cirkulujúca voda, 
ktorá má volnú hydrolytickú kapacitu sa rýchlo m ineralizuje aj napriek 
tomu, že obeh je krasový (styk vody s horninou je krátky), pričom však 
voda zostáva aj naďalej nedosýtená voči horninovém u prostrediu — hlav-

V y v iera n ie  vôd  z jask ýň  0— 1 a 0— 2 v  P ro sieck ej do lin e  8 . - 9 .  5. 1965 za e x tr é m 
n y ch  zrážok.

Foto: F ran tišek  Slachta
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ne voči kalcitu a dolomitu. Chemizmus podzemných vôd mezozoika vo 
vzťahu k rovnovážnej rozpustnosti kalcitu a dolomitu bol sledovaný v tom
to území asi na 40 vzorkách (Pohánková 1975). Ako príklad uvadzam hod
noty, ktoré boli vypočítané pre vody vyvieračky (v mapke oznacene pod
č. 70).

D átu m  odberu pH M M g/C a logK c logK d

V. 1972 
X I. 1973 
I. 1974

7,1
7,55
7,4

284,9
312,6
330,82

0,41
0,6
0,46

1,56
1,91
1,94

— 16,81
— 17,18
— 17,3

Pozn.: ro v n o v á žn y  s ta v  logK c =  1,99
logK d =  — 16,7 

K c, K d  =  ro v n o v á žn e  k o n šta n ty

Zo získaných údajov je zrejm á nedosýtenosť vôd vyvieračky voči kal
citu ale hlavne voči dolomitu. So stúpajúcou mineralizaciou (neúmerne 
s výdatnosťou — porovnaj zrážky) nedosýtenosť klesá. Táto závislosť je 
na ostatných pram eňoch v študovanom území obdobná. V ýraznej'vysenie 
prietoku vyvieračky oproti prietoku ponoru (V =  187,0 1/8 -  F -  d,U i/sj, 
zvýšenie mineralizácie z analyzovanej vody ponoru ( M  -  163,56 mg/l) 
voči analyzovanej vode vyvieračky ( M  =  0  309,52 mg/l) potvrdil n a š e  
predpoklady o prestupe vôd z vlastných komplexov ako aj z hornej časti 
Kvačianskej doliny. Takm er rovnaký chemizmus vyvieračky a zdrojov 
69, 71, CHK-2 (pozri priloženú^ mapku), ktoré reprezentujú  vody z vlast
ného komplexu, to opäť potvrdzuje.

B i n i c k r ^ ^ P r o s i e c k a  d o lin a  a ' j e j  krasové  javy , K rásy  S lo v e n sk a  19, B ratis lava .

K u llm an  H anzel, 1967: R očná sp ráva  — H g v ý sk u m  m ezozo ik a  M uránskej p lošin y ,
NiVkvr'h T atier a  C h očských  vrch ov , A rch ív  G U D S B ra tis la v a .

P oh án k ová , 1975: H ydrogeoch em ick é  pom ery  C hočských  vrch ov . R igorózna prá ,
a rch ív  IG H P Ž ilina.

11



"  — —1 Priestory spodnéj časti  k rásne j
pukliny a p r ie s to ry  v závale

 -Pr iestory sta rého  dna podlá
mapy B. Kučeru 1974

  Sieň Gyehenna a pries tory
vedúce do siene

Č E R T O V A  D I E R A
DNO V ZÁVALE

H O R N Ý  VRCH -  SLOVENSKÝ KRAS

0 2 4 6 8 10m

18 4. 1982 ZAMERALI: STIBRÁNYI
PERLIK
NOVÁK



Gustáv S t i b r á n y i :

Č ertova  d iera - 1 4 4  m!

Priepasť Čertova diera na južnom  okraji planiny Horného Vrchu v Slo
venskom krase, je známa od nepam äti. Jej m ohutné ústie 20 x 3—5 m 
dráždilo predstavivosť ľudí, z čoho pravdepodobne vzniklo aj jej pome
novanie. Bližšia lokalizácia a popis priepasti je v článku B. Kučeru v zbor
níku Československý kras, ročník 1975, str. 79—84.

Podľa pam äti obyvateľov obce Hrhov, prvý vážnejší zostup do nej usku
točnili jaskyniari z Budapešti v roku 1943. Krátko po zostupe priniesla 
vraj denná tlač správu o dosiahnutí hĺbky —143 m. Je  to však správa ne
overená. Uvádzam to len pre m alý rozdiel s výsledkami posledných me
raní.   , .

V povojnových rokoch do priepasti zostúpili aj rožňavskí jaskyniari 
(1953) a údajne aj maďarskí jaskyniari z budapešťského známeho klubu 
Vor os Meteor. Ďalší vážnejší prieskum  uskutočnili v roku 1961 jaskynia
ri Krasovej Sekcie Spoločnosti Národného múzea v Prahe. Zamerali ju 
a zdokumentovali až na vtedajšie dno v hĺbke —107 m.

Roku 1967 košickí jaskyniari prenikli neznámou puklinou do hĺbky 
—125 m. Existenciu tejto  pukliny potvrdili aj jaskyniari Krasovej sekcie 
TIS-u — Zväzu pre ochranu prírody a krajiny v Prahe, ktorí spolu s ho
rolezcami Slávie Prírodné vedy Praha v roku 1970 objavili dalšie pukli- 
novité priestory, vedúce na ďňo —107 m. Tieto však neboli zamerané.

Správa o dosiahnutí hĺbky “144 m neznam ená objav. Priestory „Krás
nej pukliny11, ktorá vedie z hĺbky “50 m až k sieni Gyehenna v hĺbke 
—117 m a priestory v závale sú už dávno známe. Nasvedčujú tomu jasné 
stopy. Okrem toho sú tu  aj meračské body vyškriabané do steny. Je  len 
otázne, či m eračské body zanechali jaskyniari v roku 1943 a či pochádzajú 
z novších prieskumov neznámych, zrejm e pražských jaskyniarov, ktorí 
v tejto  oblasti Horného Vrchu robia tichú prieskum nú činnosť. Ak je to
m u tak, nuž je od nich veľmi neseriózne, že s výsledkom svojej činnosti 
neoboznámia ostatnú jaskyniarsku verejnosť.

Krásnou puklinou (objaviteľmi možno pomenovaná ináč) možno vystú
piť zo dna —144 m bez lana a lezeckých pomôcok až na -3 0  rn pod vstup
nú šachtu. K rásna puklina poskytuje skutočný zážitok z voľného lezenia.

P ozn ám k y k  m ape p r iesto ro v  v  závale:

P ri za m er ia v a n í sm e v y ch á d za li z m eračsk éh o  bodu č. 11 n a  v rch o le  osyp ovéh o  
ku žela  v  h ĺb k e  — 98,4 m  (m eran ie  z roku  1961) . . . , .

O brysy p riestorov  sp odn ej časti K rásn ej p u k lin y  a  p r iestorov  v  za v a le  su  k res le 
né len  odh adom . M eran ý  b o l len  p o ly g ó n o v ý  ťah za úče lo m  z isten ia  presne] po loh y  
najn ižšieh o  bodu p r iesto ro v  v  závale .
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SPRÁVY

Ing. Jozef H l a v á č :

Sp ráva  o  činnosti 
Slovenskej sp e leo lo g ick e j  sp o ločn osti  

z a  rok 1981
Úvod

Uplynulé obdobie sa nieslo v znamení <plnenia úloh, ktoré vytýčilo 4. 
valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Kontrolu čin
nosti zabezpečovali orgány Spoločnosti —, predsedníctvo, kontrolná a re
vízna komisia, odborné komisie, oblastné skupiny a jaskyniarska záchran
ná služba. Rozhodujúcou bola však speleologická prieskum ná činnosť ob
lastných skupín, ich práca v teréne, ktorá je v konečnom dôsledku obra
zom komplexu činnosti všetkých orgánov. Rok 1981 bol súčasne obdobím, 
kedy sa konal 8. medzinárodný speleologický kongres. Jeho výsledky a zá
very sú smerodatné aj pre prácu našej organizácie.

Členská základňa .

Jednou z hlavných úloh uložených 4. valným  zhromaždením predsed
níctvu bolo uskutočniť vým enu členských preukazov. Nedostatky spôso
bené nedisciplinovanosťou niektorých členov, komentované v správe o čin
nosti za rok 1980 sa odstránili. Konštatujeme, že vým ena členských p reu
kazov sa uskutočnila vo všetkých oblastných skupinách i medzi nezara
denými členmi. Za uplynulé obdobie sme prijali 60 nových členov. Člen
ská základňa tak vzrástla ku dňu 31. 12. 1981 na 661 členov, pričom 619 
ich je organizovaných v 32 oblastných skupinách a 42 je nezaradených. 
Napriek tomu, že jestvujú  návrhy na zrušenie členstva, podané členskými 
schôdzami oblastných skupín, predsedníctvo tak  doteraz neurobilo. Dôvo
dom je oneskorené odovzdanie nových stanov našej organizácie M inister
stvom vnútra  SSR, v ktorých je kompetencia zrušenia členstva prenesená 
z valného zhromaždenia na predsedníctvo. Predsedníctvo schválilo žiadosť 
členskej schôdze oblastnej skupiny Harmanec a zmenilo názov skupiny na 
Banská Bystrica. Súčasne sa v skupine uskutočnila zmena vo funkcii 
vedúceho skupiny. Odstupujúceho Jána Virága nahradil Štefan Belička.
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Zmeny v rovnakej funkcii sa uskutočnili aj v skupinách Skýcov a Piešťa
ny. Odstupujúceho Štefana Lukáča nahradil Ján  Dávid a Vojtecha Wág- 
nera Jozef Rybárik.

Činnosť predsedníctva

Výkonný orgán — predsedníctvo, vykonávalo riadiacu prácu v súlade 
so schváleným  plánom, podľa potrieb a požiadaviek členskej základne. 
Uskutočnilo sa päť riadnych a jedno rozšírené zasadanie o vedúcich ob
lastných skupín. Na rokovanie boli prizývaní náhradníci, predseda kon
trolnej a revíznej komisie, zástupca MK SSR, riaditeľ USOP-u a zástupca 
Ú stredného výboru ČSS. Členovia predsedníctva sa zúčastňovali rokovaní 
s 80 %  účasťou. RNDr. M ilan Liška sa písomne vzdal výkonu funkcie. Na 
uvoľnené miesto v predsedníctve bol kooptovaný náhradník. A ktivitu čle
nov hodnotíme kladne. , .

Okrem bežnej riadiacej práce prerokovalo predsedníctvo viacero dôle
žitých otázok. V yjadril sa súhlas a spolupráca pri organizovaní jaskyniar
skeho týždňa Belianske Tatry ’81, vydali sa pokyny na inventarizáciu 
hospodárskych prostriedkov, usmerňovalo edičnú činnosť. V priebehu ro
ka sa predsedníctvo neustále zaoberalo prípravou na organizovanie Medzi
národnej speleologickej školy, ktorá sa m ala konať roku 1982 v CbbK. 
Napokon sa organizovania Spoločnosť vzdala, pretože neboli vytvorene 
základné podmienky na jej realizáciu. Zaoberalo sa prípravou a rea íza- 
ciou štúdijnej cesty do Španielska, schválilo zostavenie monotematických 
čísel Spravodaja oblastnými skupinam i Rimavská Sobota a Zvolen, me
novalo prípravný výbor na organizovanie 5. valného zhromaždenia bbb.

Činnosť odborných komisií 1

Výnimočné postavenie metizi deviatimi odbornými komisiami, kto*é 
účinkujú ako poradné orgány, má komisia pre Jaskyniarsku záchrannú 
službu a bezpečnosť práce. Táto priamo usm erňuje činnosť Jaskyniarskej 
záchrannej služby. Doriešila sa otázka pohotovostných skladov v Liptov
skom Mikuláši a Rožňave. Členovia JZS obdržali preukazy a odznaky. Na 
zvýšenie akcieschopnosti im bol vyskladnený špeciálny m ateriál a pomôc
ky nakúpené v zahraničí. Uskutočnili sa dve precvičenia so simulovanou 
záchranou osôb v Gombaseckej a Liskovskej jaskyni. Súčastou cvicem
bola i zdravotná príprava. „

Výbor komisie pre speleologickú dokum entáciu uskutočnil pat zasaa- 
nutí. Prerokoval niektoré ďalšie koncepčné otázky v oblasti dokum entá
cie krasových javov. Komisia vypracovala zásady pre dokum entačnú čin
nosť speleologických podujtí v zahraničí, prehodnotila činnosť novozriade
ných oblastných skupín Prešov a Žilina po uplynutí jednoročnej lehoty, 
skúm ala správnosť prihlásených speleologických objavov. Pre zástupcov 
oblastných skupín usporiadala komisia inštruktáž. Cieľ akcie spočíva 
v objasnení revízie krasových javov, výsledkom ktorej bude zoznam jas
kýň a priepastí na Slovensku. Účastníci obdržali identifikačné karty  so 
zoznamom krasových javov, ktoré je potrebné identifikovať.

Komisia pre študijné a vedecké styky so zahraničím  vypracovala projekt 
a organizovala študijnú cestu do krasových oblastí Španielska a Francúz
ska. V tejto  súvislosti nadviazala kontakty s viacerým i organizáciami a m -
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štitúciami v oboch krajinách. Výmenou sa získali cenné informácie, pub
likácie a speleologický výstroj.

Technická komisia zhotovila pre MSK technickú dokum entáciu dvojitej 
zlaňovacej kladky, transportných batohov a ľahkého prenosného telefónu, 
bez prototypov. Rokovanie s výrobným  družstvom  Žiara o možnostiach 
výroby ďalších speleologických pomôcok nie je ukončené. Na riešenie 
širokej problem atiky bude nutné doplniť komisiu o ďalších schopných 
záujemcov.

Komisia pre speleologickú výchovu spolupracovala na stanovení pro
gram u jaskyniarskeho týždňa. Vypracovala plán prednáškovej činnosti 
s centram i v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Rožňave. Predseda ko
misie a súčasne vedúci kolektívu autorov publikácie Praktická speleoló- 
gia — dr. J. Jakál, CSc. sa rozhodnou m ierou zaslúžil o jej definitívne 
vyskladnenie roku 1982 vydavateľstvom  OSVETA.

Komisia pre aplikovaný speleologický výskum  a prieskum  metodicky 
pôsobí na činnosť oblastných skupín prostredníctvom  odborných ručiteľov. 
Ich prácu nemožno zhodnotiť, pretože komisia nezasadala. Aplikovaný prie
skum realizovali členovia Spoločnosti pri colorometrických pokusoch na 
Silickej planine, na stavbe PVE Čierny Váh, v Ochtinskej aragonitovej 
jaskyni a pri skúmaní historických podzemných priestorov Bratislavy.

Komisia pre ochranu krasu nepracovala v dôsledku absencie jej pred
sedu dr. Lišku. Napriek snahe sa predsedníctvu nepodarilo zabezpečiť ná
hradníka.

Pasivitu konštatujem e aj v činnosti korrfisie pre speleopotápanie. Čias
točne rieši problémy komisie potápačské stredisko v oblastnej skupine 
Trenčín. Pasivitou i kádrovým  obsadením komisie sa bude zaoberať pred
sedníctvo.

ČINNOSŤ o b l a s t n ý c h  s k u p í n  

■  Oblastná skupina Košice-Jasov

V Jasovskej jaskyni prekopali členovia skupiny zanesený sifón a obja
vili 30 m chodieb. V časti tejto  jaskyne, nazývanej Okno uskutočnili ma- 
povacie práce. Počas rekognoskácie krasového terénu SZ od Košíc obja
vili 8 menších jaskýň v údoliach Malý a Veľký Ružínok a pod Spáleným 
vrchom. Rovnaký zámer sa im podaril v závere Sugovskej doliny, kde 
zmapovali 5 nových jaskýň. Pom áhali potápačom z Košíc, ktorí podplávali 
3. sifón jaskyne Gajdova štôlňa a postúpili o 25 m do masívu. S IGHP 
spolupracovali na kolorimetrickom pokuse Jelenej priepasti na Plešivec- 
kej planine v Slovenskom krase. P re mládež z Jasova a študentov z VST 
v Košiciach usporiadali prednášky a exkurzie o speleológii a lezeckej 
technike.

■  Oblastná skupina SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Stratenská jaskyňa v Slovenskom raji má v súčasnosti zam eraných
15 500 m a naďalej si udržuje prim át najdlhšej jaskyne na Slovensku. 
V uplynulom  období objavili jaskyniari zo Spiša viac než 400 m priesto
rov v M eandrových chodbách; v Júnovej chodbe, Sintrovom dóme, Za
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iazeram i a Priam ej chodbe dohromady 180 m priestorov. Z vacsiny obja
vených priestorov bola vyhotovená mapová dokumentácia. V rámci se- 
dimentologického výskum u Stratenskej jaskyne m erala sa na 18 stano- 
vištiach orientácia riečnych štrkov. Lokalizovalo sa 7 jaskyn Slovenské o 
ra ja  s cieľom vyhotoviť identifikačné karty. Prieskum  a dokumentácia 
Koniarovej jaskyne sa pre plnenie iných úloh neuskutočnil. Medvediu 
a S tratenskú jaskyňu navštívilo viac než 100 jaskym arov z iných oblast
ných skupín a priaznivcov jaskyniarstva. . , , . ,

Členovia skupiny zabezpečili pobyt družobných bulharských jaskym a- 
rov na Slovensku. Prácu skupiny propagovali prednáškovou a publikač
nou činnosťou, aj spoluprácou s ČST.

Oblastná skupina SPIŠSKÁ BELÁ

Členovia skupiny boli organi
zátormi jaskyniarskeho týždňa 
Belianske Tatry ’81. Úlohu ús
pešne zvládli. Podieľali sa aj na 
oslavách 100. výročia Belian- 
skej jaskyne. Sekcia, ktorá nav
štívila v rámci jaskyniarskeho 
týždňa Tristarskú priepasť, ob
javila jej pokračovanie s dĺž
kou priestorov 300 m. V jasky
ni Javorinka vykonali v spolu
práci s výskum ným  oddelením 
MSK geoíogicko-geomorfologic- 
kú dokum entáciu druhej vývo
jovej úrovne jaskyne. V spolu
práci s trenčianskym i potápač
mi zorganizovali akcie do jas
kyne Mokrá diera v Javorovej 
doline, ktorí podplávali jej si
fón do vzdialenosti 150 m bez 
vynorenia na hladinu. Pokusy 
o prekonanie sifónu budú po
kračovať. Vo vytipovaných jas- 

Ú ča stn íc i ja sk y n ia rsk eh o  týždňa n a  túre k ja s -dyniach. Belianskych Tatier skú- 
kyn i T ristarsk a  priepasť pod  H avran om , B e ' m a i i  m äkké sintre. Usporiadali 
lia n sk e  T atry. Foto; autor hodnotnú výstavu o Belianskej

jaskyni a 6 prednášok.

■  Oblastná skupina ROŽŇAVA

Jaskyniari podľa plánu pokračovali v prieskum e východnej časti Silic- 
kej planiny. V jednom  z typických závrtov tohoto územia vyhĺbili 7 m 
sondu a prenikli do podzemných priestorov. Objavili 63 m hlbokú prie
pasť s reálnou možnosťou ďalšieho pokračovania, dostala pracovný názov 
LT-81. Na rozpracovanej lokalite Ponorná priepast vykonali stavebne
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práce na prekonanie sifónu. Farbením  vôd v jaskyni dokázali súvislosť 
s Gombaseckou jaskyňou. Ďalšou úspešnou akciou bol jednorázový potá
pačský pokus v Krásnohorskej jaskyni. Tem er dve desiatky rokov sa po
kúšali potápači o podplávanie koncového sifóna jaskyne. Podarilo sa to 
trenčianskym  potápačom, keď na prekonanie 115 m vzdialenosti vyplával 
Jozef Kuchárovič na voľnú hladinu. Je  to jeden z význam ných pokusov, 
kedy sa podarilo v oblasti Silickej planiny prekonať sifón výverovej jas
kyne. Dlhodobý prísľub členov skupiny vypracovať zoznam krasových ja
vov pracovného rajónu sa nerealizoval ani roku 1981.. Členovia sa aktívne 
podieľajú na práci predsedníctva, odborných komisií a JZS, prezentujú 
sa bohatou prednáškovou, publikačnou a exkurznou činnosťou.

■  Oblastná skupina ŠAFÁRIKOVO

V Stárňanskom  krase pokračovali jaskyniari v prieskum e a zam eriava
ní jaskýň Puklina a Cinčianska 2. Dosiahli čiastkové, niekoľkometrové 
postupy. Farbiaci pokus ponoru Suché koryto nepriniesol očakávané vý
sledky. V Gemerskoteplickej jaskyni v planine Koniar ukončili jej zame
ranie. P re MSK vyhotovili identifikačné karty  jaskýň Skalická, Pionier
ska, Veterník, Puklina a Gemerskoteplická. Usporiadali tri prednášky 
o speleológii s prem ietaním  filmov a diapozitívov.

■  Oblastná skupina TISOVEC c «*
V oblasti praktického prieskum u a dokum entácie vykonali členovia 

skupiny najviac práce v jaskyniach Teplica, Michňová, Kostolík a pono
roch u Daxnera a Michňová v Tisoveckom krase. V jaskyni Teplica spo
lupracovali s potápačmi z Košíc, ktorí preskúm ali ďalších 120 m vodou 
zatopených priestorov. Tieto sú orientačné zamerané. Na ochranu naj
významnejšieho krasového javu pracovného územia vymenili poškodený 
uzáver jaskyne Bobačka. Pracovná 7-členná skupina vytvorená roku 1980 
pre činnosť v oblasti M uráňa nevykázala žiadnu prácu a jej účinkovanie 
bude potrebné prehodnotiť. Výbor skupiny venoval značné úsilie výchove 
mladých členov i 'adeptov na členstvo. Prednášková a exkurzná činnosť 
najm ä pre mládáež má v skupine svoju tradíciu. Zorganizovali 5 exkurzií 
a 4 prednášky.

■  Oblastná skupina BREZNO

Nepochybne najvýznam nejšou udalosťou roka v praktickom  prieskum e 
je objav vo vysokohorskom Ďumbierskom krase v Nízkych Tatrách. Dva
ja  mladí jaskyniari Milan Štéc a Ju ra j Peťko a čakateľ Igor Schóber 
prenikli dňa 27. 9. 1981 závalom v známej 60 m dlhej jaskyni M ŕtvych 
netopierov v masíve Kozích chrbtov a objavili nové priestory, riečne 
chodby, meandre, dómy a priepasti s dĺžkou viac než 1000 m. Doposiaľ 
sa im podarilo zamerať 450 m jaskynných priestorov. Vchod jaskyne leží 
vo výške 1626 m n. m., registru jú  v nej tri vývojové úrovne. Činnosť sku
piny sa výrazne zlepšila najm ä zásluhou mladých členov. Mladí jaskynia
ri zaznamenali aj ďalšie častkové úspechy. V Bystrianskej priepasti obja
vili bočnú vetvu s dĺžkou chodby 60 m, nad obcou Valaská na lokalite
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Potôčky vnikli sondou do 60 m dlhej jaskyne, pri obci Dolná Lehota sle- 
dovali režim vyvieračky. Na ochranu Bystrianskej jaskyne uzatvorili 
vchod do Bystrianskej priepasti.

■  Oblastná skupina PREŠOV

V druhom  roku existencie skupiny urobili jaskyniari komplexný po-j 
vrchový prieskum  krasového územia Braniska v oblasti Lipovce Vyšný 
Slavkov. Objavili tu  7 menších jaskýň o celkovej dĺžke 100 m. Súčasne 
uskutočnili ich dokumentáciu. Vo vyvieračke č. 1 v južnej časti Braniska 
objavili ďalších 50 m chodieb. V rám ci skupiny navštívili krasové územie 
Retezat v Rum unsku. Vedúci skupiny Rudolf Košč sa aktívne podielal 
na vývoji a výrobe speleologických pomôcok.

■  Oblastná skupina LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Jaskyniari pri povrchovom prieskum e Mošnickej doliny na S strane 
Nízkych Tatier objavili horizontálnu jaskyňu, ktorá dostala názov Au
gustová. Jaskyňa po zam eraní dosahuje dĺžku 110 m s perspektívou ďal
ších objavov. V jaskyni Pavúčia v Demänovskej doline, objavenej roku 
1980 vykopali 7 m sondu. V závere roka uskutočnili 4-dňovú akciu do 
Pustej jaskyne za účelom potápačského prieskum u sifónov toku Demä- 
novky v Achátovom dóme. Pokusy o preniknutie sa uskutočnili v oboch 
smeroch do vzdialenosti 40 a 60 m. Akcie ochranárskeho charakteru vy
konávali do jaskýň Marošova ^diera, Okno, Beníkova, Psie diery a Ko- 
sienky.

■  Oblastná skupina LIPTOVSKÝ TRNOVEC

V krase Sivého vrchu v Západných Tatrách vykonali členovia skupiny 
rekognoskáciu vrcholovej časti masívu Mních a skúmali priepasti č. 1 3. 
V Medvedej jaskyni zamerali priestory objavené roku 1979 a dočasne 
ukončili jej prieskum. Akcie menšieho rozsahu uskutočnili v jaskyniach 
Dúpnica, vyvieračka Hôlneho potoka a priepasti Košiarec v blízkosti kto
rej objavili ďalšiu priepasť s hĺbkou —23 m. Skupina si vzorne plní úlohu 
o vypracúvaní identifikačných kariet krasových javov. V spolupráci so 
skupinam i Dolný Kubín, Ružomberok a Liptovský M ikuláš realizovali 
niekoľko pracovných exkurzií v ich rajónoch.

■  Oblastná skupina Dolný Kubín

ÚŠOP Liptovský M ikuláš vo svojej koncepcii na 7. 5RP plánuje sprí
stupniť verejnosti Brestovskú jaskyňu. Za tým to účelom zintenzívnili 
v jaskyni prieskum né a geodetické práce najm ä v spolupráci s potápačmi 
z Trenčína. Prieskum  Ponornej jaskyne a ponoru Studeného potoka, ktoré 
kom unikujú s Brestovskou jaskyňou, nepriniesol očakávané výsledky. Nad 
horárňou v Brestovej identifikovali jaskyniari 8 závrtov pričom do jed
ného z nich vnikli do vzdialenosti 12 m. V jaskyniach pri Žľaboch a v J a z -  
vinách v masíve Choča uskutočnili revízny prieskum. Pre členov SZOFK 
a pionierov zorganizovali 2 besedy o jaskyniach na Orave.

19



■  Oblastná skupina RUŽOMBEROK

Rozsiahlou prieskumnou akciou bol opakovaný potápačský pokus o prie
nik 4. sifóna jaskyne Občasná vyvieračka v Červených vrchoch. Pokus 
nepriniesol nové objavy. Čiastkové postupy v podzemí priniesli sondážne 
práce v priepasti Vyšná Kresanica a v závrte KR-11. Jaskyniari urobili 
povrchový prieskum  krasových javov v oblasti Siprúňa vo Veľkej Fatre. 
Vedúci skupiny dr. Z. Hochmuth sa podieľal značnou mierou na doku
mentácii priestorov za sifónom v Brestovskej jaskyni ako aj pri organi
zovaní a realizácii študijnej cesty SSS roku 1981 do Španielska. Súčasne 
sa aktívne podielal na vývoji lezeckých pomôcok a karbidového osvet
lenia.

■  Oblastná skupina SKYCOV

Po čiastočnej stagnácii činnosti roku 1980 sa jaskyniari zo Skýcova 
zaktivizovali. V jaskyni Predný brloh v Cibajskom krase — pohorie Tríbeč 
objavili nové priestory s dĺžkou 30 m. Pri sondovacích prácach opäť na
razili na kultúrne vrstvy, ktorých posúdenie prenechajú odborníkom.

■  Oblastná skupina ZVOLEN

Zvolenskí jaskyniari sústredili všetko úsilie na prieskum, sprístupnenie 
a dokum entáciu najhlbšej čs. jaskyne íjitarý hrad v Nízkych Tatrách. 
Prerazením  stropu Sifóna ’80 v hĺbke —272 m zabezpečili voľný vstup do 
novoobjavených priestorov z roku 1980. Následným prieskumom  a zame
raním  priestorov vzrástla hĺbka jaskyne na —343 m a dĺžka na 2760 m. 
Osadením fixných duralových rebríkov do priepasti sprístupnili zostupovú 
trasu  jaskyne do hĺbky —180 m. Potápačským  prieskum om  koncového si
fóna sa zistila jeho neprieleznosť. P ri hľadaní predpokladaného najvyššie
ho vchodu do jaskynného systém u Starý hrad, vyhĺbili sondu aj v Po
ľovníckej jaskyni s nadmorskou výškou 1607 m. Členovia zorganizovali 
8 prednášok so speleologickou tem atikou, výsledky činnosti publikovali 
v tlači.

■  Oblastná skupina BANSKÁ BYSTRICA

Na žiadosť členskej schôdze skupiny Harmanec schválilo predsedníc
tvo zmenu názvu na OS Banská Bystrica. Cieľavedomá práca jaskyniarov 
priniesla prvý významnejší úspech v prieskum e krasových javov. Dňa 
9. m ája 1981 trojica jaskyniarov Milan Stéc, Miroslav Babjak a Ivan 
Sucháň po odstránení nánosov v ponore v Ponickom krase objavili riečnu 
jaskyňu, ktorej vody kom unikujú s Oraveckou vyvieračkou. Jaskyňu na
zvali Ponická. Končí sifónom a po zameraní má dĺžku 250 m. Výdatné 
zrážky spôsobili príval vôd do Môcovskej jaskyne v Starohorskom  krase 
a otvorili vchod do 50 m dlhej neznámej chodby. Pri prieskume jaskyne 
Krpcovo zistili paleontologické nálezy, ktoré odovzdali na ďalší výskum  
do MSK. V Krpcovských skalách objavili menšiu jaskyňu, ktorá dostala 
názov Komora. Členovia uskutočnili 4 besedy o slovenských jaskyniach 
pre mládež z Banskej Bystrice. Výsledky činnosti publikovali v Spravoda- 
ji SSS.
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■  Oblastná skupina TERCHOVÁ

Aktivizácia členskej základne pokračovala aj tohoto roku. Vo Vrátnej 
doline objavil Štefan Mucha jaskyňu v blízkosti Jaskyne nad Vyvierač- 
kou. Dostala názov M edvedia č. 2 s dĺžkou 40 m. V M alokriváňskej prie
pasti dosiahli jaskyniari hĺbku 53 m. Pod hradom  Strečno lokalizovali 
niekoľko m enších jaskýň, pričom v Hradnej jaskyni započali so sondova- 
cími prácami. Značný počet akcií venovali prieskum u Kukurišovej jasky
ne. O svojej práci nakrútili krátky dokum entárny film.

■  Oblastná skupina DUBNICA NAD VÁHOM

M ojtínska jaskyňa je dlhoročným problémom jaskyniarov. V uplynulom 
období otvorili koncový sifón jaskyne, prenikli ním  a objavili ďalších 25 m 
jaskynných priestorov. Pod masívom Diamami v západnej časti Strážov
ských vrchov objavili 40 m dlhú jaskyňu a túto zdokumentovali. P ri re- 
kognoskácii vrchu Sokolie objavili 2 menšie jaskyne. Prieskum  vykoná
vali aj v jaskyniach Komín a Medzivrší.

•

■  Oblastná skupina TRENČIANSKE TEPLICE

Členovia skupiny pokračovali v prieskume krasových lokalít pri obci 
Sípkov, kde použili zbíjaciu techniku a v jaskyni Pod Jeleňom  v masíve 
Dedovca nad Trenčianskym i Teplicami prieskumom dosiahli len čiastko
vé postupy.

■  Oblastná skupina DOLNÉ OŔEŠANY
4

Pracovné akcie realizovali jaskyniari na rozpracovaných lokalitách Me
sačná jaskyňa, Jaskyňa Jelenec a závrty v ich blízkom okolí. Prieskum  
nepriniesol nové poznatky o krase SV časti Malých Karpát.

1  Oblastná skupina BRATISLAVA

System atická práca prináša bratislavským  jaskyniarom  ďalšie objavy. 
Traja členovia Tomáš Ďurka, Vladimír Nosko a M artin Vanék rozširova
ním puklín v jednom  z ponorov pod Dujničom v Borinskom krase obja
vili jaskyňu s dĺžkou viac než 50 m. Dostala pracovné označenie P-5. 
Najviac práce odviedli pri hĺbení sondy vo Veľkom závrte, kde postúpili 
o 7 hĺbkových metrov. Prieskum né práce vykonali aj v jaskyniach P-4, 
P-2, Sedmička a v Riečnej jaskyni. Výmenou kvalitnejšieho uzáveru 
v jaskyni Sedmička chcú zamedziť jej devastácii.

Jaskyniari spolu so študentam i pokračovali v geofyzikálnom prieskume 
priestorov medzi jaskyňam i P-4 a Sedmička. Výsledky a interpretácia 
m eraní potvrdzujú pravdepodobnosť jaskynných priestorov. MSK o uve
denom prieskum e obdržalo odbornú správu. V rámci aplikovaného pries
kum u skúmali a dokumentovali podzemné priestory historických objektov 
v Bratislave.
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■  Oblastná skupina UHROVEC

Jaskyniari pokračovali v prieskume jaskyne Melková a Vlčí dol v Ro- 
košskom krase V časti Strážovských vrchov. Podľa plánu uzatvorili vchod 
do jaskyne Vlčí dol. Práca bola značne sťažená — portál vchodu má šírku 
7,5 m. Z príležitosti 10. výročia založenia skupiny uskutočnili exkurziu 
do jaskýň severného Maďarska a Slovenského krasu.

Prácu organizácie prezentovali v m ieste pôsobenia besedami a prem ie
taním  filmov.

■  Oblastná skupina ČACHTICE

System atický prieskum  Čachtickej jaskyne priniesol nové poznatky 
a objavy. V priebehu roka objavili členovia skupiny 809 m nových prie
storov, pričom Žltý dóm má jednu z najbohatších výzdob celej jaskyne. 
Výrazným spôsobom znížili deficit, zamerali a zdokumentovali 1573 m 
priestorov Čachtickej jaskyne. Práce pokračovali na prehlbovaní závrtu 
Štepnica a v jaskyni Landrovec. Iniciatívne zorganizovali stre tnu tie  jasky- 
niarov v Čachtickom krase s počtom 90 osôb.

■  Oblastná skupina BLATNICA

V najsevernejšej časti pohoria Žiar v masíve Sokola zaregistrovali b lat
nickí jaskyniari 4 menšie jaskyne o cellÄivej dĺžke 75 m. O statnú pries
kum nú činnosť venovali Belianskej doline vo Veľkej Fatre.

V Žiarskej jaskyni č. 2 objavili pokračovanie o dĺžke priestorov viac 
než 100 m. V Suchej jaskyni č. 1 a 2. zamerali polygóny, ktoré napojili 
m eraním  na povrchu. Suchú jaskyňu č. 1 uzatvorili podľa plánu. V rámci 
výchovy členskej základne navštívili jaskyne a priepasti Slovenského 
krasu. Personálne zmeny vo výbore skupiny z roku 1980 zvýšili aktivitu  
členov. Členovia sa venovali aj práci s mládežou.

■  Oblastná skupina PIEŠŤANY

Členská základňa oblastnej skupiny odvolala z funkcie vedúceho Vojte
cha W ágnera pre jeho vysoký vek. Funkciu prevzal Jozef Rybárik. Pri 
preberaní funkcie vznikli určité problémy, ktoré sa riešili za účasti členov 
predsedníctva. Praktický prieskum  vykonávali členovia v priepastnej jas
kyni Havran. Intenzívnou prácou za pomoci technického zariadenia do
siahli už hĺbku 50 m, kde sa im otvára možnosť pokračovať horizontálnym  
smerom. Výbor skupiny predložil predsedníctvu návrh na pridelenie časti 
úsemia OS Chtelnica ku skupine Piešťany. Návrh sa šetrí.

■  Oblastná skupina RIMAVSKÁ SOBOTA

Znížením hladiny vyvierajúceho potoka z jaskyne Kadlub pomocou 
trhacích prác a súčasným čerpaním  vody odkryli sa ďalšie priestory za 
3. sifónom v dĺžke 12 m. Speleologický prieskum  sa uskutočnil v jasky
niach Pekelná diera (11 m) a Nad vyvieračkou (14 m), ktoré súčasne zdo
kumentovali. Členovia rozpracovali úlohu o geologickom a morfologickom



výskume územia v okolí Lipovca, Sásy a Skerešova s cieľom vyhotoviť 
mapu vrátane rozšírenia krasových javov. Pokračovali v regionálnom vý
skume fosílnych pôd jaskýň a povrchu a vo výskume vápnomilnej vege
tácie. Za spolupráce s odborníkmi z GtJDS a katedry geológie a paleon
tológie PFUK Bratislava vykopali sondy v Malej a Veľkej Drienčanskej 
jaskyni. Získaný m ateriál sa spracováva za účelom korelácie jaskynných 
sedim entov Drienčanskélío krasu s riečnymi terasami. Jaskyniari sa pre-

P riesk u m  p r iestorov  za 125 m  d lh ým  sifó n o m  v  B resto v sk ej jask yn i, Z ápadné Tatry,
Foto: P a v o l M arek
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zentujú rozsiahlou publikačnou a prednáškovou činnosťou. Vedúci skupi
ny Jozef Gaál poskytol pomoc pri trhacích prácach v skupine Rožňava. 
Pre MSK vypracovali identifikačné karty  7 jaskýň.

■  Oblastná skupina ŽILINA

Členovia pokračovali v prieskum e a najm ä dokum entácii jaskýň Rajec
kej doliny. Čiastkové postupy dosiahli v jaskyni v Skalkách. Ukončili fa
rebný film o vlastnej dokum entačnej práci v jaskyniach. N akrútili filmy 
o svojom pôsobení v krasových územiach M aďarska a Bulharska. Členo
via usporiadali 6 besied a 2 výstavy fotografií o Optimistickej jaskyni 
a bulharských jaskyniach. Slávo Chmela sa zúčastnil 4. MFF speleolo
gických filmov vo Francúzsku.

M Oblastná skupina TRENČÍN

Členovia skupiny uskutočnili v histórii jaskynného potápania na Slo
vensku významnú akciu. Štvorica potápačov Jozef Kucharovič, Pavol Ma
rek, dr. Zdenko Hochmuth a Ing. Vojtech Sláčik podplávali 125 m dlhý 
sifón v Brestovskej jaskyni, kde v priestoroch za ním  strávili 72 hodín. 
Cielom pobytu bolo zamerať 950 m priestorov prístupných len cez sifón, 
vyhotoviť fotodokumentáciu a pokúsiť sa o lokalizovanie druhého vchodu. 
Akcia, ktorej predchádzala náročná príprava i kvalitné technické zabez
pečenie sa podarila s výnimkou lokalizácie druhého vchodu. Ako bolo 
komentované na inom mieste, významný objav dosiahli potápači prie
nikom 115 m dlhého sifónu M arikinho jazera v Krásnohorskej jaskyni 
s vyplávaním  na voľnú hladinu, prienik sifónu jaskyne Mokrá diera vo 
Vysokých Tatrách do dĺžky 140 m a sifónu v Pustej jaskyni v Demänov
skej doline do 100 m dĺžky. Ďalšie akČie uskutočnili na vybudovanie 
podzemného tábora za sifónom v Brestovskej jaskyni a pri prieskum e 
Občasnej vyvieračky v Červených vrchoch.

■ ■ ■
•

Napriek tomu, že oblastné skupiny Slovinky, Jedľové Kostolany, Chtel- 
nica, Plavecké Podhradie a Aquaspael Košice čiastočne zabezpečovali plá
nované úlohy, nepredložili ročné správy o činnosti v požadovanom term í
ne. Z tohto dôvodu nie je možné objektívne hodnotiť ich prácu a v sa
m otných referátoch ich neuvádzame.

■ ■ ■
Výsledky dosiahnuté v praktickom  speleologickom prieskume, výskume, 

dokumentácii a ochrane krasových javov hovoria o aktivite väčšiny člen
skej základne. Roku 1981 bolo na území Slovenska dohromady objavených 
38 jaskýň. Spolu s objavmi v známych jaskyniach dosahuje dĺžka obja
vených priestorov 4915 m. Zameralo a zdokumentovalo sa 5218 m priesto
rov. Na ochranu boli uzatvorené vchody do 4 jaskýň, jeden poškodený 
uzáver bol vymenený.
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K ultúrnovýchovná a publikačná činnosť

Práca na tomto úseku činnosti organizácie má i naďalej dobrú úroveň.
V rámci pôsobnosti uskutočnili členovia 75 prednášok a besied zamera
ných na prezentáciu výsledkov dobrovolného jaskyniarstva na Sloven
sku. Väčšina z nich bola doplnená prem ietaním  diapozitívov a filmov, 
tieto podujatia sú organizované najm ä pre dospievajúcu mládež. V prie
skumnej činnosti bolo nakrútených niekolko filmov vo vlastnej réžii. Velmi 
pútavý je film nakrú tený  L. Steiningerom  o potápačskom prieskume 
Brestovskej jaskyne ako aj film dr. Hochm utha o pôsobení našich jasky-
niarov v Španielsku. . ,

Československý rozhlas i televízia odvysielala niekolko relácii o prací
našich členov.

MSK vykladnilo 4 čísla Spravodaja SSS, a to 3,4/80 a 1,2/81. I naďalej 
pretrváva sklz vo vydávaní, spôsobený nedostatočným  počtom vhodných 
príspevkov. Decembrové zasadanie predsedníctva preto rozhodlo na zákla
de záujm u oblastných skupín Rim. Sobota a Zvolen tým to uvoľnit priestor 
na vydanie monotematických čísel. Od čísla 3 / 1 9 8 0  registrujem e zavede
nie stálych rubrík, ktoré upravujú  vnútornú štruktúru . Cislo 2/1981 pri
náša úvodník, ktorý  chceme zachovávať s cieľom venovať jeho obsah 
určitej problem atike, názorom, postrehom. Rovnaké číslo prinasa nove 
znenie redakčných smerníc Spravodaja SSS tak, aby ulahcili autorom ich 
prácu pri zostavovaní príspevkov.

Dvojica autorov dr. Zdenko Hochmuth a Gustáv Stibrányi zostavili 
bulletin: Vývoj speleoalpinistitkej techniky na Slovensku. Bulletin vydali 
v obmedzenom náklade 50 kusov. Uvádza vývoj a prehlad technických 
pomôcok na výstup a zostup po  lane od obnovenia činnosti nasej organi
zácie roku 1969, ako aj vývoj nitovacích pomôcok a individuálneho kar
bidového osvetlenia. Z načnú.ak tiv itu  vyvíjajú  členovia na poli publikač
nej činnosti. Príspevkam i v interných periodikách Spravodaji bbb, Zbor
níku Slovenský kras, odborných, populárnych a zahraničných časopisoch 
i v dennej tlači prezentujú výsledky činnosti organizácie.

Exkurzná činnosť doma i v zahraničí

Z príležitosti 100. výročia objavenia Belianskej jaskyne a vychádzajúc
aktivity členov oblastnej skupiny Spišská Belá uskutočnil sa v dňoch 

12.—16. augusta 1981 jaskyniarsky týždeň Belianske Tatry 81. Základnou 
jaskyniarskeho týždňa bol autocamping Sarpanec pri Tatranskej Kotline. 
Podujatia sa zúčastnilo 106 jaskyniarov z 25 oblastných skupín, vratane 
hostí z Českej speleologickej spoločnosti a organizátorov. Program  bo 
zameraný na poznávanie krasových javov vysokohorského krasu a krasu 
monoklinálnych chrbátov, Vysokých a Belianskych Tatier. Casť programu 
bola venovaná sporadickému krasu bradlového pasma Pienin a Ľubovnian
skej vrchovine. K uvedeným  tém am  predniesol výklad p. g. PaviarciK, 
ktorý sa dotýkal kom plexu otázok od geológie až po rozšírenie krasových 
javov. Organizátori pripravili besedu s pracovníkom Správy Tanap-u, 
potápači z Trenčína informovali o svojich objavoch v jaskyniach na blo- 
vensku.
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Účastníci navštívili najzaujím avejšie jaskyne a priepasti m enovaných 
území. Jedenásťčlenná sekcia, ktorá absolvovala jaskyňu Tristarska prie
pasť, objavila jej pokračovanie. Orientačným  m eraním  sa zistilo, že jas- 
kyniari objavili 300 m jaskynných priestorov s relatívnym  prevýšením 
—80 m. V rámci jaskyniarskeho týždňa sa uskutočnili oslavy 100. výročia 
objavenia Belianskej jaskyne, ktorých sa zúčastnilo 400 návštevníkov. 
Domáci jaskyniari inštalovali k výročiu sam ostatnú výstavu.

Po niekoľkomesačných prípravách absolvovalo deväť vybraných členov 
našej organizácie v dňoch 15. 9. — 22. 10. 1981 zahraničnú cestu do k ra
sových oblastí Pyrenejského polostrova. Pôvodný zámer, určený projek
tom, navštíviť oblasť jaskynného systém u P ierre Saint M artin v Pyrene- 
jách sa neuskutočnil, pretože francúzske orgány vydali povolenie až pre 
rok 1982. Realizoval sa preto druhý hlavný ciel — pôsobenie v pohorí 
Serania de Ronda na juhu  Španielska, kde sa nachádza výzam ný verti
kálny systém —1077 m hlbokej jaskyne Sima GESM. Dielo sa tak so sú
hlasom a na pozvanie Andalúzskej speleologickej federácie so sídlom v G ra
nade. Skladba realizačného tím u umožnila vykonávať študijnú i vedeckú 
činnosť. RNDr. Ľudovít Gaál, RNDr. Zdenko Hochm uth a RNDr. Vladi
m ír Košel vypracovali aj na základe vlastných pozorovaní odborné sprá
vy, ktoré pom áhajú riešiť kom plexný pohľad na genézu jaskyne i p ri
ľahlého povrchového krasu s ohľadom na geológiu, morfológiu, biospeleo- 
lógiu a klimatológiu. Jednolanovou technikou absolvovalo jaskyňu v celej 
hĺbke 7 účastníkov. Vedľajším cieľom študijnej cesty bola návšteva krasu 
v severnom Španielsku v Kantáberskom  pdShorí, pohorí Vercors a Pyrenejí 
vo Francúzsku. O svojom pôsobení nakrútili jaskyniari farebný film. MSK 
získalo cenný dvoj- a trojrozm ený dokum entačný m ateriál. Výsledky to- 
hoto podujatia, ktoré budú publikované aj v našich periodikách, zname
najú  výrazný obrat ku kom plexnému pozdávaniu iných typov krasového 
fenoménu v zahraničí.

V term íne 18.-24. 7. 1981 sa uskutočnil 8. m edzinárodný speleologický 
kongres v Bowling Green v Spojených štátoch amerických. V rám ci ro
kovaní prebehla voľba nového predsedníctva M edzinárodnej speleologic
kej únie, zloženie i obsadenie funkcií v odborných komisiách. Doc. dr. 
Vladimír Panoš, CSc., predseda CSS bol zvolený do funkcie vicepreziden
ta únie. Kongresu sa zúčastnilo z ČSSR 6 osôb. Našu organizáciu zastu
poval RNDr. Anton Droppa, CSc., ktorý predniesol odborný referát o vý
skume denudácie krasu. Oficiálnym zástupcom SSS na kongres však bol 
m enovaný RNDr. Pavol M itter, CSc., ktorý napokon pre nedostatok fi
nančných prostriedkov nevycestoval. Priebeh a závery kongresu sú pub
likované v Spravodaji SSS.

Francúzska speleologická spoločnosť zorganizovala v dňoch 2 .-6 . 9. 
1981 už 4. medzinárodný speleologický filmový festival v La Chapelle en 
Vercors. Podujatia sa svojou tvorbou zúčastnili oblastné skupiny Žilina 
a Ružomberok v spolupráci s filmovým klubom DK ROH v Prešove.

Záver

Po zániku Správy slovenských jaskýň 1. júla 1981 vznikla nová orga
nizácia — Ústredie štátnej ochrany prírody so sídlom v Liptovskom Mi
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kuláši. Vzťah našej organizácie k Ústrediu prostredníctvom  MSK a OP 
zostáva na rovnakej úrovni a upravuje ho štatú t a organizačný poriadok 
Ústredia.

Náklady na činnosť Spoločnosti dosiahli v uplynulom období čiastku 
295 300 Kčs. Hlavné položky tvorili: spotreba m ateriálu 48 600 Kčs, pred
m ety postupnej spotreby 52 200 Kčs, cestovné 89 900 Kčs, Spravodaj SSS 
72 000 Kčs, poistné 18 000 Kčs. P re nedostatok vhodného m ateriálu a vý
stroja vo veľkoobchodnej sieti nepodarilo sa uspokojiť požiadavky oblast
ných skupín. V novembri sa uskutočnila inventarizácia hospodárskych 
prostriedkov ÚSOP v užívaní SSS. Inventarizácia prebehla úspešne v 31 
oblastných skupinách.

Našou snahou bolo objektívne zhodnotiť celoročnú prácu všetkých or
gánov Spoločnosti a členov pôsobiacich v nich. Je tu  evidentná snaha 
plniť ciele zakotvené v Stanovách a naplňovať i neľahké úlohy prijaté 4. 
valným  zhromaždením. Konštatujem e, že úsilie vynaložené roku 1981 
dáva reálne predpoklady na ich splnenie. Patrí úprim né poďakovanie všet
kým, ktorí sa na tom podieľali.

RNDr. Jaroslav H a 1 a š 
p. g. Matúš P e š k o:

1. M edzinárod né stretnutie sp e le o ló g o v  
socialistických krajín v ND R

Počas konania Európskej speleologickej regionálnej konferencie IUS 
v Bulharsku v roku 1980 vyšiel podnet na organizovanie speleologických 
stre tnu tí socialistických štátov. Ako prvá bola určená Nemecká demokra
tická republika, po ktorej má v roku 1982 prebrať štafetu ČSSR a po 
nej ďalšie socialistické štáty.

V dňoch 21. 5. — 2. 6. 1981 vykonali pracovníci bývalej Správy slo
venských jaskýň na pozvanie nemeckých jaskyniarov študijnú cestu s cie
ľom zúčastniť sa 1. M edzinárodného stre tnu tia  speleológov, získať nové 
poznatky o sprístupnených a nesprístupnených jaskyniach, o organizácii 
jaskyniarstva v NDR a tiež nadviazať kontakty s nemeckými jaskyniar- 
mi. Za tým to účelom poskytla Slovenská speleologická spoločnosť vozidlo 
Avia 30, ktoré sa na 13 dní stalo prechodným  domovom ôsmim účastní
kom študijnej cesty. Cesty sa zúčastnili: RNDr. Jaroslav Halaš, p. g. Ma
túš Peško, František Bernardovič, RNDr. Viera Cerveňová, Ivica Benická, 
Jaroslav Srol, Jaroslav Závodný, Jozef Veteška. Už cestou po našom území
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sa skupina zastavila na prehliadku Javoŕíčskych, M ladečských a Bozkov- 
ských dolomitových jaskýň, odkiaľ potom po prechode hraníc zamierila 
do Rtibelandu, m iesta zahájenia S tretnutia.

Mestečko Rtibeland leží v severnom výbežku pohoria Harz asi 15 km 
východne od hraníc s NSR. Priam o v centre sú neďaleko seba dve sprí
stupnené jaskyne Baumanshohle a Hermanshôhle. Miesto tábora tvorila 
lúka, tzv. Platz der Jugend, na ktorej stáli stany účastníkov a prízemná 
budova slúžiaca ako spoločenská miestnosť a zároveň aj kuchyňa. Po sr
dečnom privítaní, prezentácii, vým ene upom ienkových predm etov a jas
kyniarskych emblémov nasledovala povrchová exkurzia do okolia Rube- 
landu. Hlavným bodom exkurzie bola návšteva Eisensteinhôhle, starého 
banského diela, kde sa v m inulosti ťažila železná ruda. Po obede v reštau
rácii pri jaskyni Baumanshohle nasledovala ešte prechádzka k Modrému 
jazeru (Blauen See), ktoré tvorí zatopený lom. Jazero dosahuje hĺbku až 
30 m a je známe svojou charakteristickou modrou farbou. V jazere nie je 
prakticky žiadne rastlinstvo a živočíšstvo, ktoré sa tu  nemôže udržať pre 
vysoký obsah rozpusteného uhličitanu vápenatého, ktorý tu  výrazne se
dim entuje a vytvára vápnitý kal. Večer nasledovalo v Baumanshohle 
oficiálne zahájenie S tretnutia, spojené s kultúrnym  programom a prehliad
kou jaskyne. Na druhý deň ráno bola na program e prehliadka nesprístup- 
nenej Kam erunerhôhle, jaskyne s bohatou sintrovou výplňou, heliktitm i 
a krásnym i jazierkami. V odľahlejších častiach jaskyne sintrová výplň 
ustupuje a vápence pretínajú  polohy keratofilu, tvoriace klenbovité až
0.5 m mocné rebrá orientované kolmo naí'priebeh chodieb. Poobede si

Ú ča stn íc i I. M edzinárodného stretn u tia  sp e leo ló g o v  soc. k ra jín  pri o tv o ren ím  v  ja s
kyn i B aum an n sh ôh le .

Foto: dr. Jaro sla v  H alas
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účastníci S tre tnutia  prezreli sprístupnenú jaskyňu Hermanshôhle, ktorá 
má tiež bohatú sintrovú výplň, no zaujímavosťou u nej sú jaskynné mloky 
(Proteus anguinus), ktoré nemeckí kolegovia doviezli z Juhoslávie a žijú 
v jaskyni už 25 rokov. Po večeri nasledovalo prem ietanie filmu spojené 
so spoločenským posedením. Nasledujúci deň sme si prezreli nesprístup- 
nené časti jaskyne Herm anshôhle a jaskyňu Bielshôhle, len s priem ernou 
sintrovou výplňou. Nemeckým priateľom išlo skôr o športové vyplnenie 
programu, lebo v jaskyniach sa nachádzali m iestami relatívne ťažšie le
zecké úseky, na ktorých bolo treba miestam i použiť i lano.

Ďalšie dni mali vyplniť rôzne prednášky o dokumentácii jaskýň a po
vrchové exkurzie. Naša skupina opustila prvé miesto stre tnu tia  s úm ys
lom o 2 dni sa znovu spojiť a nadviazať sa na program  S tretnutia  na no
vom mieste, tentoraz v Južnom  Harze, kde sa tábor prem iestnil. Najskôr 
sme navštívili jaskyňu Altensteinerhôhle. Ide o jaskyňu neďaleko Eise- 
nachu, vytvorenú v karbónskych vápencoch. Jaskyňa je bez sintrovej vý
plne. K zaujímavostiam  patrí kostra jaskynného medveďa (Ursus speleus), 
zložená vo vitríne priamo v in teriéri jaskyne. Prehliadku ďalšej jaskyne 
M arienglashôhle sme museli vynechať, lebo v deň nášho príchodu bola 
zatvorená. Nasledujúci deň prichádzam e do U ltrungenu, druhého miesta 
konania S tretnutia. V blízkosti tábora sa nachádza sprístupnená sadrovcová 
jaskyňa Heimkehle, v ktorej bola cez druhú svetovú vojnu továreň na 
výrobu podvozkov lietadiel, čo zanechalo v nej znateľné stopy. Po pre
hliadke jej nesprístupnených častí s výrazným i eróznymi tvarm i a jaze
rami, z ktorých Stolbergsee dosahuje hĺbku až 12 m, nasledovala povrcho
vá exkurzia do sádrovcovom krase v okolí vrchu Stolberg. Povrchový kras 
na sádrovci sa vyznačuje oveľa výraznejším i formami ako na vápenci. 
Charakteristické sú strm é steny a hĺbka krasových jám a tiež značne 
hlboké škrapy na odkryvoch. ‘

Týmto naša skupina definitívne opúšťa tábor S tretnutia  a po srdečnej 
rozlúčke nasledujú prehliadky sprístupnených jaskýň Barbarosahôhle. 
Ide o sádrovcovú jaskyňu, nachádzajúcu sa v pohorí Kythauser, 90 m pod 
povrchom. Pom erne nízke priestory jaskyne vypĺňajú bizarné tvary sád- 
rovca vo forme zvlnených vystupujúcich rebier rôznej veľkosti. S trieda
ním sa vrstvičiek sádrovca a anhydritu  vznikajú rôzne „zvrásnené“ formy 
výplne stien a stropu, tzv. hadovitý sádrovec (schlangen gips). Na niekto
rých miestach sa v jaskyni nachádzajú až 50 cm veľké „oká“ alabastru. 
Po prehliadke Barbarosahôhle sa presúvam e do Saalfeldu, kde na druhý 
deň nasleduje návšteva bývalej bane, Feengroten. V tomto starom ban
skom diele sa za asi 400 rokov vytvorila farebne nádherná výzdoba, ktorej 
sfarbenie spôsobili prím esi rôznych m inerálnych látok. Krásu stalaktitov 
a stalagm itov podtrhujú  aj vhodne a citlivo riešené svetelné efekty me
niace v jednom  okamihu celú scenériu podzemného priestoru. Prehliad
kou Feengroten sa skončil program  našej skupiny v NDR. Po prekročení 
hraníc na spiatočnej ceste sme si ešte prezreli Konépruské jaskyne, zbier
ku m inerálov v Baníckom múzeu v Pŕíbram e a Chýnovskú jaskyňu pri 
Tábore, zaujím avú najm ä svojím geologickým zložením, kde polohy amfi- 
bolitu prestupujú  substrát hrubozrnných kryštalických vápencov. Rozlúč
kou s Chýnovskou jaskyňou sme vyplnili program  našej cesty, ďalšou 
fázou bude spracovanie množstva dovezeného fotografického m ateriálu 
a geologických vzoriek.
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Ja sk yň a  K am eru n h ôh le  pri R ubelande, NDR.
Foto: dr. J a ro sla v  H alaš
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Záverom ešte niekoľko postrehov. Ak sa v predchádzajúcom spomínala 
bohatá sintrová výplň, tak len vzhľadom k ostatným  navštíveným  jasky
niam  v NDR, ktoré v porovnaní s našimi m ajú znateľne chudobnejšiu 
výplň, či už po stránke morfologickej alebo farebnej. Väčšina jaskýň na 
území NDR má horizontálny charakter. Za zmienku stojí len asi 40 m 
hlboká priepasť neďaleko Rubelandu. Co sa týka sprístupnených jaskýň, 
najm ä ich vstupných areálov, treba poznamenať, že sú riešené citlivo 
v náväznosti s okolím a vždy s možnosťou občerstvenia, s predajom  suve
nírov a vo väčšine prípadov sú vo vstupných halách vkusne inštalované 
geologické a paleontologické zbierky, či prierez sintrovým i formami. Ná
zorný príklad geologickej situácie širšieho okolia jaskyne je formou fa
rebného geologického rezu prezentovaný pred vchodom jaskyne M arien- 
glashôhle. Nazvyklú službu poskytujú nemeckí kolegovia pri vstupe do 
Feengroten. Každý návštevník si môže za malý poplatok zapožičať pláten
ný plášť, aby sa pri prechode úzkymi a mokrým i miestam i pri prehliadke 
neušpinil. Vkusné sú aj tm avé uniform y sprievodcov.

Môžeme skonštatovať, že študijná cesta splnila svoje poslanie, získali 
sme množstvo poznatkov o jaskyniach v NDR, priviezli dokum entačný 
m ateriál a hlavne nadviazali styky s nemeckými jaskyniarm i, čoho dokla
dom je  m inuloročná návšteva vedúceho Rubelandskej skupiny v Demä
novskej doline, alebo účasť mladých nemeckých jaskyniarov na Jasky
niarskom  týždni v Belianskych Tatrách.

Edvard M a d é r a : «

Sym pózium  o  krase Sudetskej sústavy, 
Králiky, 2 7 . - 3 0 .  8. 1981

Významnou akciou Českej speleologickej spoločnosti bolo sympózium, 
ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27.-30. 8. 1981 v Králikoch, okr. Ustí nad 
Orlici s cieľom zhodnotiť dosiahnuté výsledky pri výskume krasových ja 
vov Sudetskej sústavy. V tejto  činnosti sa podielali kolektívy amatérskych 
a profesionálnych speleológov na získavaní informácií pre riešenie zá
kladnej úlohy štátneho výskumu, zameraného na výskum, ochranu a vy
užitie krasových javov Sudetskej sústavy. Výskum v niektorých oblas
tiach, konkrétne v masíve Králickeho Snéžníka sa uskutočňoval koordino
vane v spolupráci medzi českými a poľskými speleológmi po obidvoch 
stranách štátnej hranice medzi ČSSR a PĽR. Došlo aj k významnej spo
lupráci medzi organizáciami geologického prieskumu, speleológmi a or
gánmi ochrany prírody.
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Exkurzná časť sympózia sa uskutočnila dňa 28. 8. 1981 a bola zameraná 
na poznávanie krasových javov Králického Snéžníka v k. ú. obce Dolní 
Moravy, okr. Ústí nad Orlici. Navštívili sa lokality povrchových a pod
zemných krasových javov — M ramorový lom, Pacltova jaskyňa, závrty 
potoka Poniklec, ponory potoka Poniklec, Tvarožné diery, novozistené 
vrstvy karbonátových hornín stronskej série s výskytm i krasových javov 
v blízkosti vrcholu Králického Snéžníka.

Hlavná program ová časť sympózia sa uskutočnila v Sále Domu požiar
nikov v Králikoch, kde sa uskutočnili aj všetky ďalšie rokovania. Boli 
prednesené tieto referáty:
RNDr. P. Bosák — R. Horušický: Kras Ještédského pohoria 
R. Tásler: Kras východných Krkonoš
doc. dr. J. Demek, DrSc.: Tropický kras Zulovskej pahorkatiny.

Ďalej popoludní boli prednesené tieto referáty :
Suchý R. — Janák  D.: Krasové oblasti Rychlebských hôr 
RNDr. J. Vítek: Rozšírenie preudokrasu v čs. časti Sudetskej sústavy 
J. Kopecký: Výskum a dokum entácia pseudokrasových javov v kvádro
vých pieskovcoch Broumovskej vrchoviny
RNDr. J. Pŕibyl, CSc.: Komplexný výskum  krasových krajín  na príklade 
Moravského krasu
E. M adéra — R. Horušický: Nové poznatky o krasových javoch v strednej 
a južnej časti okresu Sum perk
RNDr. M. Vocilka, CSc.: Nové poznatky_ zo stavby vápencov v sérii 
Brannej
E. M adéra: Výsledky základného výskum u krasových javov na juhozá
padnom okraji Nízkeho Jeseníka v okolí Soýinca.

Na záver odpoludňajšieho rokovania informoval prítom ných zástupca 
poľskej ochrany prírody Z. Dumaňski o súčasnom stave výskum u a sprí- 
stupňovacích prác v Medvedej jaskyni v PĽR.

Rokovanie dňa 30. 8. 1981 bolo venované problem atike krasových javov 
masívu Králického Snéžníka. Boli prednesené tieto referáty: 
doc. dr. J. Don: Pozycja tektoniczna wapieni krystalicznych w dolinie 
Klésnicy (Masyw Sniežnika)
RNDr. M. Fajst: Útruktúrno-geologické pomery stronskej skupiny Kra- 
lického Snéžníka
RNDr. N. K rutský: Geologická stavba vápencovej oblasti pod Kralickým  
Snéžníkom
E. M adéra: Súčasný stav výskum u krasových javov v masíve Králického 
Snéžníka.

Diskusia k problem atike predloženého modelu genézy krasových javov 
na lokalite M ramorový lom.

Dňa 30. 8. 1981 sa sympózium ukončilo.
Súčasťou sympózia boli dva večery so speleologickou tem atikou pre 

účastníkov sympózia a širokú verejnosť m esta Králiky. Prem ietali na nich 
celý rad filmov o výskume krasu v ČSSR a v Európe, uskutočnili sa po- 
pulárno-odborné prednášky o krasových a pseudokrasových javoch 
v ČSSR, Sýrii a Libanone.

Význam sympózia bol, ako to vyplýva z predchádzajúcich informácií, 
podčiarknutý nielen hojnou účasťou speleológov z ČSSR, ale aj účasťou 
zástupcov odborných a vedeckých pracovísk v ČSSR, napr. Prírodovedec
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kej fakulty  UK v Prahe, UJEP v Brne, n. p. Geoindustria Praha, Geolo
gického prieskum u Ostrava, Geografického ústavu ČSAV v Brne, účasťou 
popredného čs. geografa doc. dr. J. Demka, DrSc., i celého radu zahra
ničných hostí — prof. dr. M. Oyi Universita Waseda Tokio Japonsko 
s manželkou, popredného poľského geografa prof. A. Jahňa v Wroclaw- 
skej univerzity, zástupcu poľskej ochrany prírody Z. Dumaňského, zá
stupcu DVBO Drážďany, NDR, P. Rôslera s manželkou.

Rokovanie Sympózia bolo bezpochyby úspešné. Bol predložený súhrn 
informácií o dôležitých výsledkoch výskum u krasových javov Sudetskej 
sústavy.

ČINNOSŤ
ODBORNÝCH

KOMISIÍ

RNDr. Pavol M i 11 e r, CSc.: x

Kras záp ad nej časti Veíkej Fatry

Jaskyniarsky týždeň je sym bolom  každoročného stretnutia  členov našej 
organizácie vždy  v  inom krasovom územ í Slovenska. Roku 1982 sa usku 
točnil v  krasovom územ í západnej časti Veľkej Fatry, ktoré súčasne tvorí 
pracovný rajón oblastnej skupiny Blatnica. Pre informovanosť jaskyniar
skej verejnosti o predm etnom  územ í uvádzame tento príspevok.

Veľká Fatra patrí k jadrovým  pohoriam Fatro-Tatranskej horskej ob
lasti. Pohorie sa tiahne v smere S—J, na západe je ohraničené Turčian
skou kotlinou a na východe zníženinami, ktoré vznikli na m ohutných re
vúckych zlomoch. Stavba pohoria je asym etrická vzhľadom k situovaniu 
kryštalického jadra a druhohorných krasových hornín. Podľa geologickej 
štruk tú ry  sa formoval aj reliéf, podľa čoho dostali jednotlivé pohoria 
v geomorfologickom členení aj pomenovanie. M azúr-Lukniš (1978) vyčle
nili v západnej časti Veľkej Fatry  dve jednotky nižšieho rádu Bralná Fatra 
a Lysec. V nich sú situované krasové oblasti zaujímavé z hľadiska realizá
cie jaskyniarskeho týždňa r. 1982.



Geologická stavba územia a jej vzťah k reliéfu.

V teréne sú nápadné rozdiely tvarov terénu podmienené morfologickou 
odolnosťou členov stavebných jednotiek patriacich ku štyrom  tektonickým  
jednotkám. Najspodnejšou tektonickou jednotkou je TATRIKUM, ktoré 
leží na kryštaliniku v autochtónnej pozícii. V ystupuje ako tektonické okná 
v Belianskej a Necpalskej doline. V Necpalskej doline tvorí Tatrikum  anti- 
klinálu rozrezanú eróziou potoka na dne doliny, kým  v Belianskej doline 
tvorí Tatrikum  monoklinálnu štruk tú ru  sklonenú na S/SV. Tatrikum  sa 
vyznačuje pestrou geologickou stavbou od spodného triasu po juru . Kra- 
sovejúce horniny m ajú m alú rozlohu a podľa doterajších poznatkov sú 
z hľadiska krasu málo významné.

Vyššia príkrovová jednotka Fatrikum  je zastúpená vyšším krížnianskym  
príkrovom. Fatrikum  je plošne dosť rozšírená jednotka hlavne v oblasti 
centrálneho chrbta Veľkej Fatry, v horných častiach dolín Necpalskej 
a Gäderskej. Ku krížnianskem u príkrovu patria  sliene a slienité vápence 
málo priepustné, alebo nepriepustné. Tvorí rad synklinál a antiklinál vý
znamných z hľadiska hydrogeologického. Z hľadiska skrasovatenia nieto 
informácií o krasových javoch, ktoré by sa viazali na horniny krížnian- 
skeho príkrovu, mimo sporadických škrapov na málo mocných polohách 
vápencov.

V Gäderskej a v Blatnickej doline sú najrozšírenejšie členy HRONIKA, 
ktoré tvoria m ohutné súvrstvia vápencov a dolomitov patriace ku šturec- 
kému príkrovu. Na báze sú dolomity, ktoré, ležia priamo na neokóme kríž- 
nianskej jednotky FATRIKA. Viac sú rozšírené ladinské dolomity, ktoré 
budujú spádovú oblasť Blatnickej doliny, §trednú a dolnú časť Gäderskej 
doliny. V teréne sa viažu na dolomity prevažne hladké úbočia, veľmi ty 
pický je vežičkový reliéf na Haľamovej kope, v Padve, pod Kozou skalou 
a na viacerých m iestach územia. K štui'eckému príkrovu Polák (1981) 
priradil aj tm avé vápence guttenšteinského typu, ktoré sú v hornej časti 
Gäderskej doliny. Tvoria tam  kolmé steny na dne doliny a budujú  aj 
masívy Strochov a Bielej skaly.

Najvyššou príkrovovou jednotkou je GEMERIKUM, z ktorého sa zacho
vali len príkrovové trosky, ale v teréne neobyčajne významné z hľadiska 
geomorfologického. Je  to mocné súvrstvie sivých až tm avých masívnych 
vápencov s vložkami dolomitov, ktoré Peržel (1966, 1969) a neskôr aj 
Polák (1981) priradili ku strážovském u príkrovu. Súvrstvie buduje najvý
raznejšie vrcholy v oblasti Blatnického krasu ako sú napr. masív Tlstej, 
Bagľov kopec, Prostredný grúň, Drienok, viažu sa naň bralné steny Kon
ského dolu a dolnej časti Blatnickej doliny. V Gäderskej a Blatnickej do
line je súvrstvie význam né z hľadiska výskytu krasových javov. N ajvý
raznejšie vystupujú  vápence v západnom úbočí masívu Tlstá, kde vidno 
profil m ohutnej vrásy so sklonom súvrstvia na S—SZ so zreteľnou sever
nou vergenciou. V dolinách Vápenná, Havranová, Ľúbená, v Selenci sa 
na vápence viažu početné jaskyne. Je  zaujímavé, že Peržel (1969) pred
pokladá denudáciu vrchného ram ena vrásy Tlstej.

Stručná morfológia

Západná časť Veľkej Fatry  — Bralná Fatra  a Lysec je členená hlboký
mi dolinami, ktoré podľa charakteru  hornín m ajú tvar kaňonov, alebo
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norm álnych riečnych dolín. Ostro v povrchových tvaroch kontrastu jú  bral- 
né kontúry na triasových vápencoch Bralnej Fatry  s hladkým i stráňam i 
oblých vrchov a hladkých úbočí na slieňoch a slienitých vápencoch sku
piny Lysca.

Členité územie západnej časti Veľkej Fatry  nie je vhodné na rozvoj 
povrchových tvarov krasu. Na odkryvoch sivých a tm avých vápencov 
vznikli málo výrazné škrapy. Časté sú drobné puklinové škrapy podmie
nené drobnou tektonikou. Len výnimočne sa nájdu dobre vyvinuté die
rové a puklinové škrapy v pevnej hornine, ako napríklad pri chodníku na

B raln á  Fatra a ja sk y ň a  K lepec, v  p ozad í H ôrna Fatra.
Foto: dr. P a v o l M itter, CSc.



Strochy. Najčastejšie sú rôzne modifikované všeobecné škrapy. Skrapy 
vznikli v oblasti Gäderskej doliny, v Rakšianskej a Zarnovickej doline, 
ale výrazných škrapových polí nieto. Krasové jam y sú zriedkavé a tvoria 
zníženiny na rozhraní rôznych hornín, alebo ťahových trh linách zosunov 
a gravitačných pohybov blokov sivých vápencov. Na skalných stenách sú 
veľmi časté korózne vyhĺbeniny, previsy a korózne skalné diery. Iné po
vrchové krasové javy sú viacmenej ojedinelé. Korózne krasové jam y sú 
zriedkavé, vznikli na zbytkoch zarovnania napr. pri pram eni na Kráľovej 
studni. Najpočetnejšie zníženiny typu krasových jám  sú podlhovasté jam y 
vznikajúce na gravitačných trhlinách alebo na ťahových líniách zosunov.

Podzemný kras je doteraz najlepšie preskúm aný v Gäderskej a Belian- 
skej doline. V tektonickom okne hornej časti Belianskej doliny vznikli 
typické prietokové jaskyne so všetkým i znakmi riečnych jaskýň. Sú to 
oválne modelované riečne chodby s okruhliakm i a pekné tvary  sintrovej 
výplne. V Gäderskej doline vznikli menšie stráňové a puklinové jaskyne. 
Pre kras západnej časti Veľkej Fatry  sú však charakteristické previsy, 
previsové jaskyne a stráňové jaskyne. Stráňové jaskyne tvoria podzemné 
dutiny s veľkým vstupným  otvorom a vznikajú na zónach nespojitosti 
hornín hlavne pôsobením stráňovej modelácie, pričom krasový proces je 
evidentný hlavne akumuláciou sintrov. Sintre sú prevažne sivobiele a tvo
ria ploché nástenné akumulácie spolu s rôzne zhrubnutým i kvapľami. 
Územie je typické výskytom  sypkého sintra, časté sú výskyty mäkkého 
sintra. Jaskyne sú horizontálne, m ierne sklonené ku vchodu do jaskyne 
a pred jaskyňou je zvyčajne sutinový val, fctorý vznikol zvetraním  por
tálu  nad vchodom do jaskyne. Takm er vo všetkých jaskyniach sme zistili 
vyprázdňovanie jaskýň od sedimentov kryogbnnymi pochodmi.

Zvláštnym  typom jaskýň v západ, časti Veľkej Fatry  sú puklinové jas
kyne, ktoré vznikajú na zvislých gravitačných trhlinách rozpadu príkro- 
vových trosiek štureckého a strážovského príkrovu. Sivé až tm avé vápence 
stredného triasu  tu  m ajú v podloží plastické a málo priepustné sliene 
a slienité vápence. Masívy sú rozčlenené hlbokými dolinami. Porušuje^ sa 
ich statická pevnosť a rozpadajú sa pozdĺž gravitačných trhlín, prevažne 
súbežných s okrajom masívu. Trhliny sú prevažne zvislé, siahajú desiatky 
m etrov hlboko a vznikajú tak  hlboké puklinové jaskyne. Počiatočné štá
dium vzniku trh lín  sa prejavuje na povrchu prepadávaním  nadložných 
sedimentov do podzemia a tak  vznikajú zníženiny charakteru  krasových 
jám. V širších trhlinách sa objavujú otvory, vchody do podzemia. Najzná
mejšie jaskyne tohto typu sú známe na Bielej skale a na Strochoch, kde 
sú aj najpriaznivejšie orografické podmienky pre ich vznik. Východná 
časť Strochov tvorí obrovské blokové pole, ktoré vzniklo gravitačnou de
formáciou masívu podľa dvoch dlhých gravitačných trhlín . Znaky gravi
tačného rozpadu nájdem e na všetkých masívoch Bielej Fatry  v Gäderskej 
doline, Blatnickej, Zarnovickej a Rakšianskej doline. Proces gravitačného 
rozpadu triasových vápencov považujeme za najvýraznejší modelačný či
niteľ súčasnej etapy, ktorý určuje tvar mezoforiem územia.

Poznámky ku hydrológii

Krasovejúce horniny západnej časti Veľkej Fatry  tvoria niekoľko sa
m ostatných hydrogeologických š truk tú r oddelených nepriepustným i hor

36



ninam i ta trika  a fatrika, podľa čoho sme vyčlenili aj jednotlivé regióny. 
Územie odvodňujú povrchové toky do Turca, časť vody povrchového toku 
v Belianskej doline sa ponára do podzemia. Skrasovatenie je známe v zóne 
vertikálnej cirkulácie vadóznej časti masívu a prejavuje sa skrasovatený- 
mi otvoreným i puklinami. Zatiaľ je málo známych jaskýň tohoto typu. 
Môžeme sem zaradiť jaskyňu na Vôdke v Konskom dole. V Bralnej Fatre 
sú však desiatky štvorcových kilom etrov územia bez povrchových tokov 
a pri zrážkach okolo 800—1000 mm ročne musia v podzemí existovať mocné 
odvodňovacie artérie. Na pom erne rozsiahle územie je tu  však málo k ra
sových vyvieračiek a je zrejmé, že časť vody sa ponára hlboko do podložia 
Turčianskej kotliny. V zóne horizontálneho prúdenia podzemných vôd 
v krase vznikli riečne jaskyne v Belianskej doline s freatickým i znakmi 
skrasovatenia.

Členenie krasu západnej časti Veľkej Fatry

Podľa charakteru  územia a stupňa rozvoja krasu sme v západnej časti 
Veľkej Fatry  vyčlenili nasledovné regióny, pričom sme brali do úvahy 
už staršie práce, napr. Droppa (1973).

1. Kras Bralnej Fatry  — 1.1. Harmanecký kras
1.2. Blatnický kras

2. Kras Lysca — 2.1. Beliansky kras
2.2* Sklabinský kras

Z pohľadu jaskyniarskeho týždňa sú zaujímavé Blatnický kras, Belian
sky kras a Sklabinský kras. ‘

Blatnický kras -f

Pomenovanie použil Droppa (1973) bez bližšieho objasnenia. Radíme 
sem územie od Necpalskej doliny na juh  po hlavný hrebeň doliny Zarno- 
vická, Rakšianska, Blatnická a Gäderská. Kras sa viaže na sivé až tmavé 
vápence stredného triasu  štureckého a strážovského príkrovu. Najlepšie 
je preskúm aná spádová oblasť Gäderskej a Blatnickej doliny. Počas in
ventarizačného geomorfologického výskum u zistil M itter (1981) okolo 150 
lokalít (jaskyne, previsy, skalné brány a okná). Sú tu  hlavne previsové 
jaskyne, stráňové jaskyne a puklinové jaskyne. V jaskyniach vznikli zaují
mavé tvary sivobieleho sintra, nepravidelne zhrubnuté kvaple „veľkofat- 
ranského ty p u “ excentriká a guľovité stalaktity  z m äkkého sintra. Zaují
mavá sintrová výplň vznikla v jaskyniach Biela, Dolná stĺpová, Guľôč
ková , . . . Významné sú jaskyne na hlbokých gravitačných trhlinách na 
Strochoch a na Bielej skale (Hochmuth 1976). Na dolomitoch a dolomito- 
vých vápencoch vznikajú vežové skalné ú tvary (Padva, Skalná, Piesky, 
Pražená), na odolných vápencoch vznikli cenné štruktúrne tvary reliéfu 
v Konskom dole, na Tlstej, vo Vápene, v Ľúbenej, na Strochoch, v Selenci 
a v masíve Dedošovej. Významné sú archeologické nálezy v Mažarnej, 
Removej a inde. Južná časť Blatnického krasu v oblasti Rakšianskej 
a Zarnovickej doliny je menej známa a doteraz prakticky nepreskúm aná 
Vykonali tu  niekoľko pochôdzok členovia OS Blatnica a Harmanec. Na
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triasových vápencoch vznikli krajinársky cenné skalné ú tvary  v Zarno- 
vickej doline, Rožkovej doline a v hornej časti Rakšianskej doliny. Zistili 
sme tu  aj výrazné znaky skrasovatenia tvaru  koróznych výklenkov a skal
ných dier, väčšia jaskyňa zatiaľ nie je známa. Skrasovatenie indikuje vy- 
vieračka v Zarnovickej doline (cca 60 l . s 1).

Sin ter  a  sin tro v é  nád ržky v  ja sk y n i P od  v ežou  v  d o lin e  V rátna.
Foto: dr. P a v o l M itter, CSc.



B eliansky kras

Dobre preskúm aná krasová oblasť hlavne v závere Belianskej doliny. 
Dolina sa tu  na triasových vápencoch kaňonovito zužuje a vápence sú 
dobre skrasovatené. Známe sú tu  prietokové riečne jaskyne s evorzne 
modelovanými podzemnými priestorm i a zaujímavým i sintram i (pagodo- 
vité stalagm ity a excentrické výrastky). V závere doliny je pod vysokým 
vodopádom krasová vyvieračka. Belianska dolina je zaujímavá z hydro
logického hľadiska, keďže voda sa v strednej časti doliny ponára a časť 
preteká do vyvieračky Lasce (325—537 l.s-1) v Necpalskej doline (Kullman 
1969). V Belianskej doline je známych okolo 20 jaskýň riečnych i stráňo- 
vých. N ajvýznam nejšie sú jaskyne v Suchej doline Suchá I, Suchá II, 
Suchá III, jaskyne sú známe aj v dolinách Došná a Žiarna. Beliansky 
kras je pracoviskom OS Blatnica, členov z M artina, ktorí tu  vykonávajú 
intenzívny prieskum  na dobrej úrovni.

Sklabinský kras

Oblasť situovaná v okolí obce Sklabinský Podzámok. Kras celkove ne
výrazný, krajinársky je význam ná skalná kulisa chrbta Katova skala. 
Krasovejúce horniny m ajú m alú rozlohu. Droppa (1973) udáva tri jas
kyne. Vyvieračky sú v Turčianskej Stiavničke (20,5 l.s-1) a pri Podhradí 
(26,7 l.s-1). Oblasť celkove málo preskúm aná.
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Ladislav F e s c u :

Jaskyňa pod turnianskym hradným  vrchom

Ide o m alú jaskyňu, ktorá leží juhovýchodne pod zrúcaninam i Turnian- 
ského hradu v Slovenskom krase v nadmorskej výške asi 325 m.

Jaskyňu objavili v roku 1975 chlapci z Turnianskeho Podhradia tým, že 
odvalili náhodne väčší balvan, ktorý zatarasoval už tak  nenápadný vchod 
do jaskyne.

Popis priestorov: *

Vstupná chodba až po m eračský bod —3— je veľmi úzka a klesá strm o 
dolu. P ri bode —3— sa jaskyňa rozvetvuje na dve časti. Vedľajšia chodba 
sm eruje m ierne dohora SZ smerom, končí však po niekoľkých m etroch 
v závale. Hlavná chodba pokračuje dolu na JZ. Od bodu —3— po bod 
—5— vyplňujú dno* sutiny a naplavené sedim enty. Steny sú pekne mode
lované a zdobené malými kvapľami kvietkovitého tvaru. Od bodu —5— 
sa chodba stáča na SV, začína ešte strm šie klesať a zužuje sa. Najužšia 
je medzi bodmi —7— a —10—. Na jednom  m ieste má priečny rez len roz
m ery 23 x 30 cm. P ri bode —13— sa láme do malej priepasti, ktorej dno 
je vyplnené úlomkami skál. Na týchto m iestach sa nachádza najkrajšia 
sintrová výzdoba. Tvoria ju  pestrofarebné stalaktity  a stalagnáty, dĺžky 
až 70 cm.

Prievan v jaskyni sme nezistili v žiadnom ročnom období. V priebehu 
leta je jaskyňa pomerne suchá. V ostatných ročných obdobiach sa v nej 
podľa množstva zrážok objavuje voda. Nachádzajú sa v nej zvyšky zvie
rat, podobne ako v jaskyniach takéhoto charakteru v Slovenskom krase.

Pracovať v jaskyni nie je možné, pretože je extrém ne úzka.
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TECHNIKA
A

VÝSTROJ

Gustáv S t i b r á n y i :

A ko sa obliecť d o  jaskyne?

Minule, pri návšteve jednej zo známych priepastí Slovenského krasu 
som stretol jaskyniara. Ani neviem, či je správne použiť výraz jaskyniar. 
Bol to skôr „vianočný strom ček“, ktorý pod-zám ienkou hesla: „Byť pri
pravený na všetko“ — si okrem trička a dvoch flanelových košiel, oblie
kol ešte aj tepláky pod nejaké vojenské m ontérky. Tieto m ontérky boli 
vybavené aspoň tuctom rôznych vrecák a kapsičiek; rovných s chlopňou, 
šikmých so zipsom, vnútorných, tajných a čo ja  viem ešte akých, samo
zrejme nabitých rôznym haraburdím , teraz zase pod heslom: „Môže sa 
zísť“ ! A na dôvažok bol opásaný čudesnými popruhm i z jutových gurtní, 
ktoré pravdepodobne obtrhal babičke z vyslúžilého divána. Pritom  ešte 
jedno z dvoch ôk centrálneho kotvenia tých čudesných popruhov bolo do 
dvoch tre tín  pretrhnuté. Na otázku, či sa nebojí zavesiť do nich, odpovedal 
len kývnutím  ruky, -vraj to ešte vydrží.

Nuž, optimizmus je pekná vec a v jaskyniarstve aj veľmi potrebná, ale 
isto nie v takomto prejave.

Prítomnosť takéhoto jedinca v skupine postupujúcej podzemím pripo
mína skôr pojazdnú dielňu, z ktorej čochvíľa padá nejaký kus z jeho špe
ciálneho vybavenia nenávratne do puklín medzi balvanmi. Zdrapy z vre
cák a kapsičiek už v tretej úžine neomylne svedčia o tom, že tade prešiel 
„supervystrojený jaskyn iar“. Početné vrstvy spodného prádla obmedzujú 
ohybnosť končatín aj trupu. Naobliekaný jaskyniar sa hýbe ťažkopádne 
a nemotorne. Nadm erné teplo zrýchľuje srdečný rytm us, zadýchava^ sa 
a organizmus sa vyčerpáva m árnym  úsilím o tepelnú reguláciu. Taký člo- 

ek sa skoro unaví a jeho reakcie sú pomalé a skreslené. Rýchlo sa za
potí a pri zastávkach sa vlhkosť zo spodného prádla odparuje len pomaly, 
c-' je tiež spôsobené hrubou vrstvou textilu.

No ale nechajm e vyratúvanie negatívnych javov vo vybavení našich 
jaskyniarov. Koniec koncov podobní „extrém isti“ behajú po celom svete. 
Naopak, cieľom je poradiť mladším a oboznámiť nezasvätených s technic
kou úrovňou oblečenia do podzemia vo svete aj u nás.
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S p o d n é  p r á d l o

Oblieka sa priamo na telo a chráni ho pred zimou. Musí mať dobré 
tepelnoizolačné vlastnosti a schopnosť rýchle schnúť. Musí byť veľmi 
ohybné a dosť veľké, aby nebránilo krvném u obehu a voľnému pohybu. 
Zároveň m usí byť pri tele* aby sa v ňom človek cítil voľne, čiže musí byť 
čo najpružnejšie. Nesmie mať široké švy, lemy, záhyby, gombíky, spony, 
zipsy, ktoré po dlhšom nosení zraňujú vlhkom scitlivelú pokožku. Oby
čajne sa to prejaví pri viacdňových pobytoch v podzemí.

Podkombinézu, alebo dvojdielne spodné prádlo, ktoré by splňovalo ho- 
reuvedené požiadavky, by si každý z nás vedel zabezpečiť bez väčších 
problémov, až na jeden bod, a to na skutočne dobré tepelnoizolačné vlast
nosti.

Dosiahnuť dobré tepelnoizolačné vlastnosti je vlastne schopnosť vytvo
riť okolo nášho tela vrstvu m ateriálu  s nedostatočnou tepelnou vodivos
ťou. Látky, z ktorých je naše spodné prádlo, sú tkané z vlákna, ktoré má 
nízku tepelnú vodivosť, naviac medzi vláknam i sa drží suchý vzduch, a ten 
je tiež zlým vodičom tepla, čiže dobrým izolátorom. Hustá spleť vlákien, 
z ktorých sa skladá látka, zabraňuje prúdeniu vzduchu vo vnútri látky, 
čiže zámene studených molekúl vzduchu za teplé. Ale pozor! Vlhký vzduch 
je práve naopak veľmi zlým izolátorom. No a žiaľ v podmienkach pod
zemného prieskum u sa vlhku nemôžeme vyhnúť. Veď vo väčších jasky
niach vlhkosť vzduchu len málokedy klesne pod 90 % . Často sa stane, že 
sa zamočíme pod vodopádmi, v^mokrých plazivkách, či už pri brodení sa 
podzemnými riečiskami. A keď nás aj všetky mokré nástrahy obídu, tak 
nás chladí vlastný pot. Jeho vypudzovaniu bráni neprem okavá kom biné
za, a tak je nám stále zima. '

Zatiaľ sú známe dva spôsoby boja proti chladu pod nepremokavou kom
binézou:
1. Urýchliť vypudzovanie potu alebo vsiaknutej vody, a to pomocou sta

tickej elektriny. Je to princíp textilného m ateriálu s elektrostatickým i 
vlastnosťami.

2. Zabrániť vyžarovaniu tepla za každú cenu. Je to princíp rexoterm u. 
Vieme, že princípom statickej elektriny je elektrická energia vzniknutá

trením , pričom elektrizované telesá opačného náboja sa priťahujú a rov
nakého sa odpudzujú.

V prípade elektrostatického textilu  je to trenie látky o pokožku pri po
hyboch tela. K vapka potu, vychádzajúca z pôru pokožky je elektrizovaná 
opačným nábojom ako látka a je ňou teda priťahovaná. Počas prechodu 
látkou stráca kvapka svoj pôvodný náboj, prepolarizuje sa kontaktom  
s látkou na rovnaký náboj ako má táto, je teda vytlačená do vnútrajška 
látky, kde je držaná magnetickým i silami a kapilárnym  napätím. Tu čaká 
len na to, aby sa odparila keď pri zastávkach rozopneme neprem okavú 
kombinézu. Látka takto ostáva suchá a teda teplá.

R h o v y 1 je značka francúzskeho m ateriálu na výrobu prádla s elektro
statickým i vlastnosťami. Podkombinézy z rhovylu, vyrábané špeciálne pre 
jaskyniarov vo Francúzsku, sú známe pod ich obchodným názvom BURY. 
Burykom binéza je pružná, preto dokonale prilieha na telo. Jej dotyk na 
pokožku je príjem ný, čo spôsobuje jem ná froté úprava vnútornej strany
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látky. S trih  je ku krku a otvára sa klasickým zúbkovým zdrhovadlom 
(zips) až po rozkrok. Lakte a kolená sú zosilnené.

V poslednom čase však vývoj speje k opúšťaniu jednodielneho spodné
ho prádla, alebo k jeho kombinácii s dvojdielnym, a to z niekoľkých dô
vodov. V snahe o minimalizáciu výstroja sa používa rovnaké spodné prád- 
lo na povrchu ako v podzemí. Pri otvore je už potom človek dopoly oble
čený. Je  to zvlášť výhodné pri zimných nástupoch, kedy pri obliekaní 
podkombinézy sa treba vyzliecť takm er do naha. Pri nástupe k jaskyni 
a vôbec pri pohybe v horách sa dobre m anipuluje s dvojdielnym  spod
ným  prádlom. Počet vrstiev si môžeme optim álne regulovať podľa m omen
tálnych klim atických podmienok a činnosti, k torú  vykonávame. Kdežto 
pri kombinéze je to takm er nemožné alebo veľmi zložité. Podobne je tomu 
aj v podzemí. Počet vrstiev horného a dolného prádla si volíme podľa 
toho, či máme na chlad citlivejšie dolné končatiny a či opačne, alebo trup,

■ i '

N eprem ok avá  kom b in éza  typu  
STY X .

P o d k om b in éza  B U R Y
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či mienime navštíviť jaskyňu s m iernejšou teplotou a či dutiny vo vyso
kohorskom krase. Vzájomné prekrývanie sa horných a dolných kusov 
prádla len chráni boky a chrbát v páse.

Aspoň jeden dolný diel prádla sa doporučuje urobiť bez gumy v páse, 
a to na traky. Boky aj tak dosť trp ia od opasku popruhovej sedačky. Pri 
niekoľkodňových pobytoch v podzemí je zvlášť výhodné použiť takto na 
traky  upravené špeciálne trenírky, ktoré m ajú jediný šev na bruchu. Ta
kým to spôsobom bránim e priam em u kontaktu švov a záhybov na pokožku, 
ktoré po dlhšom čase spôsobujú otlaky. Pri dvojdielnom prádle vylúčime 
aj potrebu dlhého zdrhovadla, ktoré sa obyčajne v páse veľmi rýchlo po
škodí. Zatváranie velcrozipom sa na m ateriáloch rhovyl neosvedčilo. Vlák
na z jeho vnútornej froté úpravy sa zachytávajú do háčikov velcrozipu. 
Zaplňujú ich a funkcia velcrozipu je zlá.

U nás bola zatiaľ vyrobená len jedna malá séria (asi 20 ks) špeciálnych 
jaskyniarskych podkombinéz, a to z iniciatívy banskobystrických jaskynia- 
rov v súvislosti s expedíciou Jean  Bernard ’78. Použitý m ateriál bol kom
bináciou syntetického vlákna (líce) s bavlnou (rub).

Bolo by veľmi užitočné pre všetkých našich jaskyniarov, keby sa u nás 
zaviedla výroba kvalitného spodného prádla. Veď aj u -nás  sa vyrábajú 
látky s elektrostatickým i vlastnosťami.

R e x o t e r m  — jeho princípom je obaliť telo vrstvou polyetylénovej fó
lie, metalizovanej vo vákuu, ktorá má schopnosť odraziť až 80 %  tepla 
vyžarovaného ľudským telom (t^v. NRC fólia). Fólia je predierkovaná a 
vyložená vrstvou umelej striže, aby tvorila m äkkú látku na telo. Toto 
všetko je uložené medzi silonovou látkou (líco) a pružnou podšívkou 
(rub) a gumovými vláknami. P ri napnutej pružnej podšívke je potom

UMELÁ S

SILONOVÝ
POVRCH

.  PRUŽNÁ 
PODLOŽKA

Štruk túra  lá tk y  REXOTERM . Foto: autor
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celá vrstva prešitá kosoštvorcovými, alebo m eandrovým i vzormi. P ri uvoľ
není sa látka scvrkne a má podobu rafovania. Je veľmi pružná a dokona
le sa prispôsobuje na telo.

Podkombinézu rexoterm  (ďalej len rexo) vyrábajú  tiež vo Francúzsku. 
Má strih  ku krku a rukávy sú na zápästí zakončené pružným  úpletom. 
O tvára sa velcrozipom až po rozkrok. Na lakťoch a kolenách je látka 
vypchatá hrubšou vrstvou umelej striže. Priam y dotyk na telo je neprí
jemný, preto si mnohí pod ňu obliekajú ešte vrstvu tenkého spodného 
prádla’. Účelnejšie je však zvyknúť si na priam y kontakt s m ateriálom  
rexo. P ri intenzívnom pohybe uvoľnený pot ihned kondenzuje na^ fólii 
a rexo je na vnútornej strane mokré. Na druhej strane však uvoľnené 
rexo veľmi rýchlo schne. No a keď je pod ním totálne prem očená vrstva 
spodného prádla, tento proces schnutia sa neúm erne predlžuje. Je  to síce 
čudný pocit pohybovať sa celý deň doslova vo vlastnej šťave. Po zastavení 
však človek rýchlo vyschne. Fólia dokonale bráni úniku tepla, pieto aj 
veľmi unavené telo si dokáže udržať tepelný komfort, potrebný na spánok. 
Unavený jaskyniar si môže preto kdekoľvek v jaskyni odpočinúť, ba aj 
pospať si bez toho, aby sa obával podchladenia. Dobrou kombináciou 
v studených jaskyniach je vrstva tenkého elektrostatického prádla pod 
rexom.

Nevýhodou rexa je, že po troch dňoch nosenia sa z rozkladajúceho potu 
uvoľňujú arómy, ktoré môžu vadiť aj jaskyniarovi. Jednoduchšie poveda
né, po troch dňoch si už človek rexo ohlieka a vyzlieka so zapchatým  
nosom a celý čas nosenia zapácha, až sa sám sebe hnusí.

Zo zdravotných dôvodov sa však rexq nedoporučuje používať velrm 
často. Dôvodom je fakt, že po celý čas pohybu (čo i len s malým potením) 
je telo pod rexom vlhké. Postačí, keď dobre poslúži pri veľkých expedi-

Beda tým, ktorí m ajú veľmi 
citlivú pokožku alebo alergiu na 
syntetické tkaniny. Tým možno 
doporučiť len čisté vlnené spod
né prádlo, ktoré podľa dobrých 
skúseností nám orníkov a horo
lezcov hreje, aj keď je mokré. 
Žiaľ, pot ho veľmi rýchlo ničí. 
Je  tiež veľmi drahé a dosť ťaž
ko dostupné. U nás pomerne 
kvalitný, čisté vlnený komplet 
dostávajú potápači po získaní 
strieborného odznaku.

Najlacnejšie a pre každého 
dostupné je bavlnené spodné 
prádlo. Má pom erne veľkú ži
votnosť a dobre slúži pod pra
covnú kombinézu z plátna ale
bo iného vzdušného m ateriálu. 
Je  však nevhodné obliekať si

TERM.
S tr ih  zadnej s tra n y  pod kom b in ézy  REX O
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ho pod neprem okavú kombinézu. Bavlnená látka má veľmi hustú  štruk
túru, takže je schopná absorbovať veľké množstvo vody. Telo je potom 
obalené takm er súvislou vrstvou kvapaliny, ktorá priamo odvádza telesné 
teplo m ateriálu  neprem okavej kombinézy. Tepelné stra ty  sú preto obrov
ské. Bavlnená látka aj veľmi pomaly vysychá.

K o m b i n é z a

Je  najdôležitejším  kusom odevu jaskyniara. Musí ho chrániť pred ostrý
mi výčnelkami skál, ílom, aj pred vodou. Je  to vlastne jeho pancier, kto
rý  však musí byť dostatočne ohybný a pružný, aby nebránil v pohybe 
a zároveň aj odolný proti oderu a natrhnutiu , neprem okavý a klzavý, aby 
sa v ňom dobre plazilo.

Kombinéza m usí byť jednoduchá, z jedného kusa bez záhybov, spon 
a iných doplnkov, ktoré sa pri prekonávaní úžin zasekávajú a poškodzu
jú. S trih  musí byť presný, avšak nie príliš tesný. Vo voľnejšej kombinéze 
sa človek cíti lepšie. Je  vzdušnej šia a pri pohyboch sa vzduch medzi 
kombinézou a spodným prádlom  pohybuje a vym ieňa,.čo urýchľuje od
parovanie potu. P re náročnejší prieskum  je účelné prišiť na ňu kapucňu, 
ktorá môže byť už z jem nejšieho m ateriálu. Farbu je treba z bezpečnost
ných dôvodov voliť čo najkrikľavejšiu, ktorá kontrastuje s jaskynným  
prostredím.

Na bežné pracovné akcie v pgdzemí sa najviac používajú plátené kom
binézy. U nás sa vyrába len niekoľko typov jednodielnych pracovných 
oblekov, aj to z nevhodného, pre jaskyniarov málo pevného materiálu. 
Obyčajne si jaskyniari rôzne pracovné obleky sami upravujú  zošitím hor
ného a dolného dielu v páse. Členovia SSS dostávajú na 30 pracovných 
dní dvojdielny ochranný oblek? typu kanalizátor, ktorý okrem samotnej 
látky je pre jaskyniarstvo absolútne nevhodný. Je  vybavený rôznymi do
plnkami, ktoré len zavadzajú a na dôvažok sú zosilnenia na kolenách, 
lakťoch a zadku volené a um iestnené zle a prišité tak slabo, že sa hneď 
prvý deň odtrhnú. Pri menšej prácnosti a značnej úspore m ateriálu by 
sa z toho plátna dalo ušiť jednoduchú a dobrú kombinézu. Vzdušnú a 
s dobrými vlastnosťami pre bežný prieskum  v našich jaskyniach. Veď je 
nás jaskyniarov v republike už viac ako 1000.

Individuálne v niektorých skupinách sa u nás začali vyrábať kombinézy 
z m ateriálu UTASON (syntetická tkanina z ktorej sa u nás vyrábajú špor
tové batohy). Jeho everdry úprava (proti vode) je však dočasná. Po dvoch 
troch použitiach úplne stráca účinnosť a látka má skôr vlastnosti ako pi
javý papier. Napriek tomu je to však látka prespektívna na výrobu kom
binéz.

Pri náročnejších prieskumoch, kde jaskyniar častejšie prichádza do sty 
ku s vodou, je nutné používať neprem okavé kombinézy. Nepremokavé 
kombinézy sa zo začiatku vyrábali z pogumovaného bavlneného textilu. 
Neskoršie z pogumovanej polyamidovej tkaniny. Malá séria, asi 15 ne
prem okavých kombinéz sa svojpomocne vyrobilo pre potreby expedície 
Jean  Bernard ’78. Pogumovaná tkanina má výhodu, že sa nemusí šiť. Po
stačí, ak sa na 15—20-tich m ilim etroch prelepí. Má však aj dve veľké ne
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výhody v porovnaní s moderným i syntetickým i hm otam i ako sú PVC 
a polyuretán. Je  málo odolná proti oderu a vlastnosťou gumy je pom erné 
rýchle starnutie. Pogumovaná vrstva tvrdne, stráca pružnosť a v plátkoch 
sa odroluje z nosnej polyamidovej tkaniny.

V speleologický vyvinutých štátoch, no najm ä vo Francúzsku sa dnes 
vyrábajú a bežne používajú neprem okavé kombinézy z polyamidovej tka
niny, nánosovanej s PVC. M ajú výborné vlastnosti, takže uspokoja aj tých 
najnáročnejších. V yrábajú sa žlté a červené v rôznych modifikáciách. Bez 
kapucne, s kapucňou voľne visiacou, či so schovateľnou do goliera. So za
tváraním  na zdrhovadlo, patenty, velcrozip, alebo na ich kombinácie. Do 
našich jaskýň kapucňa nie je nutná a na zatváranie sa zatiaľ najlepšie 
osvedčil asi 30 mm široký velcrozip kom binovaný s patentm i. Nevýhodou 
PVC kombinéz je ich tvrdnutie  pri nižších teplotách, pom erne veľká 
hmotnosť (1300 gr) a nie práve najlepšia baliteľnosť.

Prvé PVC kombinézy sa u nás v malom počte vyrobili pre expedíciu 
M onte Canin ’76. Voľba m ateriálu však bola obmedzená malými možnos
ťami. Látka bola nadm erne hrubá a preto málo ohybná. Kombinézy boli 
ťažké a zle baliteľné. Skutočný pancier.

Najväčší progres v súčasnej dobe znam enajú látky s nánosom polyure
tánu  (PU), ktoré už vylučujú nedostatky PVC m ateriálov. Vo Francúz
sku sa z PU tkaniny vyrábajú  kombinézy jasnomodrej farby, ktoré m ajú 
hmotnosť len 800 gr. Sú naozaj výhodné ale aj nesm ierne drahé.

Aj u nás sa už začali pokusy s PU m ateriálm i. P rvú  pokusnú kombi
nézu používame sústavne už od roku 197Ý. PU povrch látky je neporuše
ný, žiaľ malá ťažnosť základného m ateriálu spôsobuje neustále trhanie 
švov. Problém  je aj s neprem okavou úprávou švov. Dúfame, že sa to po
darí vyriešiť ultrazvukovým  zváraním.

Ani PU nie je konečnou, neprekonateľnou látkou. U niektorých plastov 
je možné dosiahnuť usm ernenú pórovitosť (tzv. mikroporéznosť), ktorá 
môže ešte zlepšiť vlastnosti neprem okavých textilov. Hoci len málo, no 
predsa len by sa dalo aspoň nejaké percentá potu vyhňa t priam o cez ne
prem okavú kombinézu. V m ikropôroch plastu sa už nemôžu up latn it ka
pilárne sily a votja na povrchu m ateriálu  stečie, avšak drobné kvapôčky 
vodných pár, čiže potu môžu byť cez ne vypudené. Možno už v krátkom  
čase sa objavia kombinézy s podobnými vlastnosťami.

O statných častí odevu a doplnkov sa dotknem e len stručne. Gumové 
čižmy s dvoma párm i kvalitných vlnených ponožiek ešte neboli prekona
né. Na našom trhu  sa v poslednom čase objavili čižmy celoplastové, ktoré 
sú tiež dobré. Skoda len, že sa nevyrábajú s podrážkou vibram.

Rukavice, najlepšie gumené s jem nou pletenou úpravou vnútrajška 
potrebujú zaiste návyk. Sú však dobrým  ochráncom. P ri veľkých akciách 
sú dobré už aj z toho dôvodu, že bránia tepelným  stratám . Plochy rúk 
sú dosť veľkou a intenzívne prekrvenou časťou tela.

Je  užitočné mať jedno vrecko. Jeho um iestnenie bolo vždy témou spo
rov. Ukázalo sa, že je najvýhodnejšie umiestniť ho pod pazuchou s otvá
raním  na prsiach.

Zdrhovacie gumky či patenty  na rukávoch kombinéz nie sú nutnosťou 
ak sa používajú dostatočne dlhé rukavice.

Nohavice je dobré obopnúť okolo gumových čižiem pásom gumy, od- 
strihnutým  z automobilovej duše. Nohavica takto vytvorí harm oniku pod
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kolenom, ktorá um ožňuje voľný ohyb kolena.
Rôzne iné doplnky, či variácie, ako je zásadné používanie koženej obuvi, 

či rukavíc, väčší počet vrecák, rôzne čiapky pod prilby, nákolenníky, tvrdé 
podložky pod lakte, sú výplodom nezrelých špekulácií alebo snobizmu. 
Ľudia sú však obyčajne učenliví a dajú si poradiť. Horšie je už s tými, 
ktorí sa dokážu naučiť len na vlastných chybách. Koľko času a energie 
takto preplytvajú. A tí, ktorí sa nedokážu naučiť ani na vlastných chybách, 
už teda vonkoncom nepatria do drsného sveta večnej tmy, kde na člo
veka číha nebezpečenstvo na každom kroku. Mal by si to uvedomiť aj 
ten  jaskyniar s gurtňam i z divána, že jeho skúsenosť môže mať tragický 
koniec.

Výčet oblečenia do jaskyne v tomto článku ani zďaleka nie je kom plet
ný. Existujú rôzne špeciálne odevy a časti odevov. Na prekonávanie vod
ných tokov, na lezenie vo vodopádoch, na pobyt v  suchých teplých jasky
niach, kde hrozí nákaza histoplazmózou a rôzne iné, ktoré sa rozsahovo 
nevm estia do tohto článku. Ale aj v základnom oblečení sa objavujú stále 
nové zaujímavé m ateriály a riešenia. Možno už zajtra  sa niečo radikálne 
zmení. Nechajme sa prekvapiť. Alebo!? Skúsme prekvapiť!!

P ou žité  m ater iá ly:

M arbach, R ocourt: T ech n iq u es de la  S p eleo lo g ie  A lp in e  
ST A R P O L E  S. P . R  . L. F o rest — B elg ick o  (katalóg) 
L yon ladd ers — C ove and M ountain, C atalog

ZAUJÍMAVOSTI
ZO

SPELEOLOGIE

Dňa 30. jú la 1982 otvorili vo výstavných priestoroch Múzea slovenské
ho krasu a ochrany prírody v Liptovskom M ikuláši výstavu „10 rokov 
Stratenskej jaskyne“. Na výzvu vedenia múzea pripravili výstavu členo
via oblastnej skupiny Spišská Nová Ves. Výstava prehľadným  spôsobom 
dokum entuje objavenie S tratenskej jaskyne, prieskum, výskum, doku
m entáciu a ochranu jaskynného systému, ktorý  v súčasnosti s dĺžkou 
priestorov 15 500 m je najdlhší v  krasových územiach Slovenska. Okrem 
mapového a bohatého fotografického m ateriálu obsahuje výstava trojroz
m erný sintrový m ateriál, pomôcky používané pri práci v jaskyni, ako aj 
publikačné m ateriály o jaskyni. Výstava potrvá do 15. októbra tohto roku.

J. H.
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Poľskí jaskyniari zo Zagane v rokoch 1980 a 1981 odkryli najhlbší ver
tikálny jaskynný priestor na svete. Hadesschacht sa nachádza v Rakúsku, 
hĺbka dosahuje —448 m.

G. S.

Predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti zriadilo v poradí 
33 oblastnú skupinu so sídlom v obci Demänovská Dolina. Pracovné úze
mie skupiny Demänovská Dolina tvorí časť rozsiahleho územia skupiny 
Liptovský Mikuláš. Geograficky je územie budované speleologický zaují
mavými dolinami Mošnická, Demänovská a Iľanovská. Vedúcim oblastnej 
skupiny bol menovaný Ján  Dzúr, bytom Pavčina Lehota č. 117, okres 
Liptovský Mikuláš. Členskú základňu tvoria niektorí členovia preregistro
vaní zo skupiny Lipt. M ikuláš a novoprijatí záujemcovia-čakatelia. Jas
kyniari svoju iniciatívu prezentujú objavmi jaskýň Pavúčej a Stefanová 2 
v Demänovskej doline, Augustovej v Mošnickej doline a objavmi nových 
priestorov v priepasti Kosienky v masíve Krakovej hole.

J. H.

M A M  T /) |c y ^  
D O O tM , ŽE O M e

pod  P o w c H o n  - A
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