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Vzťah Ústredia štátnej ochrany prírod 
ku Slovenskej speleologickej spoločnosti

Doterajšiu činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) priamo ovplyvňovala 
existencia Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Odhliadnuc od vzájomných 
vzťahov nadriadenosti, resp. podriadenosti, ich hlavné úsilie spočívalo v spolupráci za
m eranej na  výskum, prieskum, dokumentáciu a celkovú starostlivosť ô  kras a jaskyne 
na Slovensku. Tento spoločný cieľ sa v zásade nezmenil ani počas častých reorganizácií 
slovenského jaskyniarstva. Reorganizácie ovplyvňovali vo vzťahu SSS — múzeum len roz
sah riešenia špecifických problémov a  upravovali kompetenčné vzťahy so spravovatelmi 
sprístupnených jaskýň. Aj keď čiastočne zmenená, ale v zásade obdobná situácia na
stala aj od 1. 6. 1981, kedy bolo zriadené Ústredie štátnej ochrany prírody (USOP) so 
sídlom v Lipt. Mikuláši.

V tejto súvislosti sa naši členovia oprávnene pýtajú, aké sú vzájomné väzby medzi 
ÚSOP—múzeum—SSS a Správami veľkoplošných chránených^ území. Odpoveď na túto 
otázku vyplýva z poslania a organizačného členenia ÚŠOP (ďalej len Ústredie).

Ústredie vzniklo zlúčením Správy slovenských jaskýň a úseku ochrany prírody Slo
venského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, vrátane ich organizačných 
zložiek. Hlavným poslaním Ústredia, ktoré priamo riadi M inisterstvo_ kultúry SSR je 
zabezpečovať rozvoj štátnej ochrany prírody vrátane jaskyniarstva, v súlade s cieľmi kul
túrnej politiky socialistického štátu. V tomto zmysle Ústredie popri iných úlohách — od
borne m etodicky usmerňuje Slovenskú speleologickú spoločnosť, utvára podm ienky pre 
jej rozvoj a prácu a vyjadruje sa k  plánom jej činnosti.

Pritom  doterajšie poslanie SSS a jej náväznosť na múzeum sa nezmenili, aj napriek 
tomu, že pôvodné Múzeum slovenského krasu bolo premenované na Múzeum slovenské
ho krasu a ochrany prírody. Zmena názvu múzea je však priam o úm erná aj väčšiemu 
rozsahu úloh. Pritom  ale výskum, prieskum, dokumentácia a prezentácia krasu a jaskýň 
ostávajú naďalej hlavnými úlohami SSS, v rám ci ktorých sa však musí zvýšiť podiel na:
— využívaní výsledkov výskumu a najnovších poznatkov z prieskumu krasových území 

pre potreby praxe a rozvoja štátnej ochrany prírody,
— riešení odborných otázok týkajúcich sa vyhlásených a potenciálnych chránených častí 

prírody viazaných na kras, ich vzťah k okolitej krajine a využívanie prírodných zdro- 
jov,

— vypracovávaní návrhov na vyhlasovanie chránených prírodných výtvorov — kraso
vých javov,

— zabezpečovaní starostlivosti o chránené prírodné výtvory — krasové javy.
V podstate ide o doterajšiu činnosť so zvýšeným akcentom na ochranu krasových úze

mí, ktorá sa zabezpečuje prostredníctvom nasledovného organizačného mechanizmu Ústre
dia: — Vedenie Ústredia, — Úsek odbomo-metodický, — Úsek technicko-prevádzkový, — 
Úsek ekonomický.
Úsek odbomo-metodický má dva odbory a to : — Stredisko rozvoja ochrany prírody (Bra
tislava) a Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody (Lipt. Mikuláš).
(V zmysle princípu štvorstupňového riadenia v Ú šO P sú na úroveň odborov zaradení aj 
riaditelia Správ Národných parkov a chránených krajinných oblastí.)

Odbory m ajú po tri oddelenia, pričom v MSK a OP sú to: — oddelenie ochrany krasu,
— oddelenie dokumentácie, — speleologické oddelenie.

Priam u riadiacu činnosť vo vzťahu ku Slovenskej speleologickej spoločnosti a jej orgá
nov podľa pokynov predsedníctva, potrieb a požiadaviek Ústredia zabezpečuje Speleolo
gické oddelenie MSK a OP, pričom vedúcitohto oddelenia vykonáva aj funkciu tajom 
nika SSS.

Z uvedeného vyplýva, že úlohy bývalej Správy slovenských jaskýň plní teraz ú s tre 
die štátnej ochrany prírody, pričom sa zachoval aj pôvodný vzťah SSS ku MSK a OP 
prostredníctvom jeho speleologického oddelenia.

Alfonz Chovan 
predseda SSS
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Medzinárodné speleologické kolokvium 
ČSSR 1982

Na Európskej regionálnej speleologickej konferencii v Sofii v  roku 1980 sa oficiálni zá
stupcovia európskych socialistických krajín na návrh delegáta ZSSR  dohodli vytvoriť 
koordinačné speleologické centrum pre krajiny Európy so sídlom v Sofii. A ko prvým  
podnetom tohto stretnutia holo, aby sa speleológovia týchto krajín stretávali každoročne 
v  inom socialistickom štáte za účelom vým eny skúseností pri výskum e krasu a obozná
m ením  sa s metódami výskum u krasu v  hostiteľskej krajine. Zároveň sa delegáti do
hodli kto v  budúcich rokoch stretnutia usporiada (1981 — NDR, 1982 ČSSR, 1983 
Z SSR  ) Prvé stretnutie jaskyniarov socialistických krajín východnej Európy sa usku
točnilo v  NDR v roku 1981 v  rámci zrazu nemeckých jaskyniarov a ČSSR tu  bola dosť
početne zastúpená. , . ,

Druhé stretnutie sa uskutočnilo v ČSSR s oficiálnym názvom „Medzinárodne speleolo
gické kolokvium  ČSSR 1982“. Organizátori kolokvia boli MK SSR, Ústredie štátnej 
ochrany prírody v  L. Mikuláši a Slovenská speleologická spoločnosť. Za prípravu a prie
beh kolokvia zodpovedal autor príspevku.

Počas kolokvia sme zúčastneným jasky- 
niarom  chceli predstaviť súčasný stav a 
úroveň výskumu krasu u  nás, prezentač
nej a dokumentačnej činnosti MSK a OP, 
problém y krasu a ich riešenie ako aj nie
ktoré technické práce v našich jaskyniach. 
Predložený plán kolokvia schválilo MK 
SSR, ktoré poskytlo aj finančné prostried
ky spojené s usporiadaním kolokvia. Plán 
sme dodržali a podujatie malo nasledovný 
priebeh.

29. 8. 1982 Prezentácia a ubytovanie 
účastníkov v hoteli Liptov v Demänov
skej doline.

30. 8. 1982 Účastníkov kolokvia privítal 
zástupca Československého speleologické
ho koordinačného komitétu, oboznámil ich 
s organizáciou nášho jaskyniarstva a ochra
ny prírody vôbec. Po prehliadke Múzea 
slovenského krasu a ochrany prírody bolo 
prijatie účastníkov predstaviteľmi mesta 
a okresu Liptovský Mikuláš na ONV v L. 
Mikuláši. Popoludní zástupcovia MSK a 
OP predstavili jednotný systém dokumen
tácie v MSK a OP. V diskusii vystúpili 
zástupcovia NDR a MĽR. Večer nasledo
valo premietanie speleologických filmov.

31. 8. 1982 Prehliadka CHPV Demänov
ská ľadová jaskyňa, kde Dr. J. Halaš vy
svetlil spôsob riešenia výskumnej úlohy 
výskum mikroklímy ľadových jaskýň. Pri 
novobudovanom vchode do jaskyne Mieru 
sme oboznámili účastníkov kolokvia so 
sprístupňovaním jaskyne ako aj s novým 
prehliadkovým okruhom.
Popoludní bola prehliadka CHPV Demä
novská jaskyňa Slobody.

1. 9. 1982 Počas presunu z L. Mikuláša 
do Rožňavy bola prehliadka CHPV Va
žecká jaskyňa a prehliadka CHPV Dobšin- 
ká ľadová jaskyňa, kde zodpovední rieši
telia znovu oboznámili účastníkov so spô
sobom riešenia výskumných úloh v jasky
ni. Popoludní bola prehliadka múzea v kaš-

RNDr. J. Halaš vysvetľuje zásady výskumu 
mikroklímy ľadových jaskýň. Foto: M. Eliáš
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Účastníci kolokvia v Gombaseckej jaskyni.
Foto: M. Eliáš

tieli Betliar a priateľské stretnutie s pred
staviteľmi okresu Rožňava.

2. 9. 1982 Prehliadka CHPV Jaskyňa 
Domica, oboznámenie účastníkov s výstav
bou vstupného areálu ako aj s veľmi ak
tuálnym  problémom ochrany jaskyne. Po
čas prehliadky CHPV Ochtinská aragoni
tová jaskyňa Ing. L. Rajman a PhMr. Š. 
Roda oboznámili prítomných s históriou 
jaskyne, s výskumom a ochranou tohto 
jedinečného fenoménu. Menovaní popolud
ní predstavili mnohostrannú činnosť Spe- 
leolaboratória pri Gombaseckej jaskyni, 
výskum fyzikálno-chemických procesov 
v krase, históriu a výsledky liečebných po
kusov v CHPV Gombasecká jaskyňa a 
mnohé problémy diskutovali s prítomnými 
priamo v jaskyni.

Večer bolo priateľské stretnutie s člen
mi OS SSS Rožňava, na ktorom M. Huj- 
dič premietol diapozitívy z činnosti sku
piny. Odznela aj k rátka prednáška o ochra
ne prírody v Moravskom krase.

3. 9. 1982 Prehliadka CHPV Stratenská 
jaskyňa s doprovodom Ing. J. Tulisa, kto
rá vzbudila veľký ohlas.

Večer bolo záverečné zhodnotenie ko
lokvia. Zástupcovia zúčastnených krajín

Účastníci kolokvia v jaskyni Domica. Foto: M. Eliáš



podpísali PROTOKOL z Medzinárodného 
speleologického kolokvia ČSSR 1982, kto
rý  okrem zhodnotenia kolokvia obsahuje 
ďalšie podnetné návrhy a požiadavky pre 
ďalších organizátorov tohto podujatia. Pro
tokol bol rozoslaný všetkým jaskyniar
skym národným  centrám socialistických 
krajín.

4. 9. 1982 Oboznámenie účastníkov ko
lokvia s netradičným  sprístupnením  CHPV 
Silická ľadnica. Členovia Jaskyniarskej 
záchrannej služby predviedli ukážky zá
chrannej činnosti. Tým bol program  ko
lokvia splnený.

Podujatia sa zúčastnilo 19 jaskyniarov

z NDR, BĽR, PĽR, MĽR a ČSSR. Veríme, 
že všetci účastníci získali u nás podnety 
pre ďalšie skvalitnenie svojej činnosti 
v rôznych odboroch speleológie amatérskej 
i profesionálnej. Podobné stretnutia po
važujeme za veľmi užitočné a treba vy
užiť všetky možnosti na ich organizáciu 
ako aj účasti na nich. Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a 
zdarnom priebehu podujatia, čím sa vo 
veľmi krátkom  termíne podarili Medzi
národné speleologické kolokvium ČSSR 
1982 uskutočniť.

Pavol MITTER

C H Ĺ A P I '• č 5
5 ,V f  A /č  O ICoPT£ .
Zoío u t  W0RAL 
\  5  Vs t C/p a / £ :
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S I M A 
G. E. S. M. ’81

- študijná cesta Slovenskej speleologickej 
spoločnosti do krasových oblastí 
Pyrenejského polostrova
Z D E N K O  H O C H M U T H

Po jednoročnej prestávke sa r. 1981 podarilo uskutočniť ďalšiu spoločnú zahraničnú 
cestu Slovenskej speleologickej spoločnosti. Ako hovorí jej názov, viedla po prvýkrát do 
Španielska, pričom jej hlavným  cieľom holo štúdium  krasu v  pohorí Serrania de Ronda 
v južnom Španielsku a s tým  súvisiaci zostup do významného vertikálneho systém u Sima 
G.E.S.M, hlbokého 1077 m, ktorý je t. č. na 11(?) mieste v poradí najhlbších jaskýň  sve
ta. Vedľajšími cieľmi bola návšteva vytipovaných systémov v Kantáberskom pohorí v  se
vernom Španielsku (Cueto-Coventosa) a v pohorí Pierre st. Martin v  Pyrenejách.

Po prvýkrát mal vo výprave pracovať väčší počett odborných pracovníkov, bolo potreb
né koordinovať ciele odborné a športové. Dosiahnutie dna tisíc metrov hlbokej priepasti 
už v  súčasnej speleológii nepredstavuje technický problém, preto sa od výpravy žiadalo 
i čosi viac, samostatný výskum  v  krasovej oblastif resp. zostup na dno technicky vyspe
lým  spôsobom.

Prípravy

Keď sme r. 1979 prechádzali po hrebe
ňoch Pyrenejí v okolí sedla Pierre st.
Martin, so skrytou túžbou sme pozerali 
na druhú stranu, do Španielska. Táto k ra
jina, s obrovskými a do značnej miery 
nepreskúmanými krasovými oblasťami, 
prežíva posledné roky doslovnú speleolo
gickú explóziu, na tabuľke najhlbších jas
kýň pribúdajú tisícmetrové jedna za dru
hou. Pre nás netypický kras v polosu
chých oblastiach i známa srdečnosť špa
nielskych jaskyniarov boli momentami, 
ktoré mali zavážiť pri rozhodovaní sa nad 
cieľom ďalšej zahraničnej cesty.

Dňa 7. 11. 1980 sa v MSK v Liptovskom 
Mikuláši konalo zasadnutie komisie pre 
študijné a vedecké styky so zahraničím.
Hlavným bodom rokovania bolo navrhnu
tie cieľa ďalšej zahraničnej cesty a úvahy 
o kvalitatívnej zmene v oproti praxi do
terajších zahraničných ciest. Na rušnom 
zasadnutí sme sa dohodli, že hlavným cie
ľom m á byť oblasť Pierre st. Martin, kde

sa má realizovať vedecko-výskumný pro
gram a zostup resp. priechod jaskyňou 
Pierre st. Martin, vtedy najhlbšou na sve
te. Rozhodlo sa tiež o anketovom výbere 
účastníkov a vedúceho.

V dobe do 30. 11. 1980 prebehla spomí
naná anketa, jej výsledkom bol výber 15 
členov a 2 náhradníkov, ktorý schválilo 
predsedníctvo SSS dňa 5. 12. 1981. Od 
toho dňa sa začínajú vážne prípravy za
hraničnej cesty. Organizovania sa ujal 
3-členný výbor — Ing. Jozef Hlaváč — ve
dúci, RNDr. Zdenko Hochmuth — vedúci 
odbornej časti, Gustáv Stibrányi — vedú
ci športovej časti. Nadviazali sme písom
né styky s Medzinárodnou spoločnosťou 
pre prieskum  Pierre st. M artin (ARSIP), 
Francúzskou speleologickou federáciou 
(FFS), ako náhradný cieľ sme vybrali 
jaskyňu Sima G.E.S.M. a nadviazali kon
takty so Speleologickou federáciou Anda
lúzie v Granade. Intenzívne sme začali- 
pracovať na vybavovaní vycestovacích for
malít.

í  k v  H o r  i

SPRÁVY
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V rámci príprav bolo potrebné zosúladiť 
lezeckú techniku medzi dosť odlišnými 
zvyklosťami u jednotlivých členov. Vyko
nali sme preto spolu 4 prípravné akcie. 
Počas nich sme si postupne zvykli na jed- 
nolanovú techniku, vyvinuli potrebné do
plnky výstroje, najm ä sedačky, batohy, 
príslušenstvo na kotvenie lán. Účastníci 
odbornej časti cesty intenzívne študovali 
literatúru o cielových oblastiach.

Keď sa značne priblížil term ín odchodu, 
začali veci nadobúdať vážny priebeh. Pre 
úplnú pasivitu pri prípravách členská 
schôdza vylúčila 4 neaktívnych členov, 
1 sa vzdal na vlastnú žiadosť. Veľmi sa 
skomplikovalo vybavovanie cestovných do
kladov, nakoľko do 12. 7. malo zabezpe
čené vycestovanie iba 6 členov. Navyše 
nám  ARSIP oznámil, že nám môže povoliť 
pobyt v Pierre st. M artin iba na r. 1982. 
Na základe toho sa konala rozhodujúca 
schôdza výboru štud. cesty dňa 21. 8. 1981. 
Rozhodli sme sa, že cestu uskutočníme 
s obmedzeným počtom účastníkov, ná
hradný cieľ sa zmenil na hlavný, cesta 
dostala názov Sima G.E.S.M. 81, vedením 
bol poverený RNDr. Zdenko Hochmuth, 
zástupcom Gustáv Stibrányi.

Priebeh cesty.

Dňa 15. 9., presne podľa pôvodného plá
nu, vyráža z Turnianskeho podhradia ex
pedičné vozidlo Avia 30 s Gustom Sti- 
brányim, RNDr. Zdenkom Hochmuthom 
a Ing. Jozefom Thuróczym. V Rožňave 
priberám e Mira Hujdiča, Róberta Boroša 
a Alexandra Buzinkaya, v Rimavskej So
bote RNDr. Ľudovíta Gaálaľ Ďalej pokra* 
čujeme do Liptovského Mikuláša, kde na
kladáme zvyšný materiál. Pokračujeme 
ďalej do Banskej Bystrice, tu  priberám e 
Štefana Beličku a napokon v Bratislave, 
už posledného, 9. člena výpravy RNDr. 
Vlada Košeľa. Po ceste pozdĺž republikou 
sa ukazujú rôzne poruchy na našom jedi
nom dopravnom prostriedku i príbytku — 
Avii, no napriek tomu sa nám v noci zo 
16. na 17. 9. podarilo dosiahnuť hranice 
ČSSR — NSR v Pomezí nad Ohŕí.

Dňa 17. 9. bez veľkého zdržovania pre
chádzame po veľmi dobrej diaľničnej sie
ti územím NSR, večer prekračujeme pri 
Strassbourgu hranice do Francúzska. Na
sledujúceho dňa pokračujeme znovu po 
diaľniciach cez Mulhouse, Belfort a Lyon 
až do mesta Romanes.

Tu si totiž dovoľujeme menšiu pláno
vanú odbočku do pohoria Vercors, klasic

kej oblasti francúzskej speleológie. Väčši
na členov výpravy tu  už pri rôznych prí
ležitostiach bola, no tentoraz tu  máme na 
návštevu zvláštne dôvody. V nočných ho
dinách stúpame serpentínam i zarezanými 
v zvislých stenách kaňonu Grand Goulets 
na planinu Vercors a nocujeme v známej 
speleologickej chate v La Chapelle en Ver
cors, zoznamujeme sa s rôznorodou spe
leologickou spoločnosťou a získavame 
množstvo spel. literatúry. )

Dňa 19. 9. sme podnikli exkurzný okruh
— dolu kaňonom Grand Goulets do mes
tečka Pont du Royans, znova nahor ka
ňonom rieky Bourne (pozoruhodné hydro- 
centrály), navštívili sme energeticky vy
užívanú výverovú jaskyňu Goule Blanche 
a cez Vilard en Lans a známy Engins (ne
ďaleko je  Gouffre Berger) sme klesli do 
Grenoblu. Vo večerných hodinách sme uza
vreli okruh v Pont du Royans a podnikli 
ohlásenú návštevu u pána G. Marbacha, 
známeho konštruktéra a výrobcu speleolo
gickej techniky — pravý dôvod nášho 
pobytu vo Vercors.

Návšteva u  Marbacha prekročila naše 
očakávania. Zoznámili sme sa s celým 
sortimentom jeho výrobkov, i výrobkov 
iných firiem, nakúpili tu  potrebnú výstroj 
pre úspešný priebeh akcie v Španielsku
— kombinézy, spodné kombinézy Rexo- 
terrn, spitý, shunty — všetko m ateriál, 
ktorý” zatiaľ svojpomocne nie sme schopní 
zabezpečiť. Dlho do noci, napriek rečovým 
ťažkostiam, trvala debata o speleologickom 
materiáli, technike, literatúre, expedí
ciách. Bude iste silným impulzom pre vý
voj našej spel. techniky. Uvedomili sme 
si, že túto návštevu sme mali uskutočniť 
už skôr.

Ďalšie dni sa presúvame znova zväčša < 
po diaľniciach k nášmu hlavnému cieľu.
Cesta vedie cez Avignon, Montpelier do 
Séte, ďalej popri Béziers a Narbone k špa
nielskym hraniciam, ktoré prekračujeme 
na prechode Le Perthus — La Junquera 
dňa 21. 9. Ešte v ten istý deň dorážame 
do Barcelony, kde sa nám  napriek pokro
čilej dobe podarilo zastihnúť jaskyniarov 
v klube_ „de Gracia“. Tu sme získali od
porúčania pre činnosť v severnom Špa
nielsku, ktorú sme mali uskutočniť, ak na 
to zvýši čas, na konci akcie. Výmena spe
leologickej literatúry  s týmto klubom 
prebieha dodnes.

Ráno pokračuje naša cesta po exotic
kom pobreží Stredozemného mora najprv i 
po diaľniciach, neskôr obyčajnými cesta
mi stále na juhozápad. Prechádzame cez
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Alicante, Blche, Murciu, krajina je  pre 
nás nezvyklá, extrém ne aridná — takm er 
púšť, oživovaná len tŕnistou vegetáciou a 
občasnými plantážami mandlí a olív. 
V Motrile odbočujeme na sever, do vnú
trozemia, vysoko položeným sedlom Pto 
ďSuspiro de Moro prechádzame do kotli
ny v ktorej leží významné mesto Andalú
zie — Granada. Večer dňa 24. 9. sme sa 
srdečne zvítali s predstaviteľmi Speleolo
gickej federácie Andalúzie, najm ä s Guil- 
lermom Garciom Gonzálesom, ktorý sa 
nám potom prevažne venoval.

Deň 25. 9. sme využili na výstup na naj
vyšší vrch Španielska — Mulhacén (3401), 
ktorý sa týči ako najvyšší bod Siery Ne
vady nad Granadou. Na naše sklamanie 
viedla cesta prevažne Aviou, ináč sa to 
však nedalo zvládnuť, pre obrovské vzdia
lenosti. Nasledujúci deň sa počasie zhor

šilo a tak  sa venujeme prevažne spoločen
ským povinnostiam — návštevám  v spe
leologických kluboch (v Granade sú 4).

Až 27. 9. vyrážame spolu s naším sprie
vodcom Guillermom a jeho pani na zá
verečnú etapu cesty. V poslednom význam
nejšom meste Ronda dopĺňame zásoby a 
stúpam e stále sa zhoršujúcou cestou do 
pohoria Serrania de Ronda, ktoré je  zá
padným pokračovaním Siery Nevady a 
tiahne sa až po Gibraltár. Strmou kame
nistou cestou (pred jej výstavbou minulé
ho roku sa muselo na transport používať 
somárov) stúpam e až na hrebeň pohoria, 
do nadmorskej výšky 1700 m. Nič nevidí
me, vonku je  hrozný nečas, vietor nás 
takm er prevaľuje. Nocujeme sčasti v ne
ďalekej menšej jaskyni, sčasti v aute a 
v stane, ktorý sa trepoce vo vetre.

Členovia výpravy: zlava stojaci: Boroš, Košel, Hujdič, Belička, Stibrányi, dole: Thuróczy, Hoch- 
muth, G. G. Gonzáles, Gaál, Buzinkay
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Ráno (28. 9.) sa nám otvára úžasný vý
hľad. Vietor síce trvá, no je úplne jasno, 
vidieť more a za ním sa črtajúce pohoria 
v Afrike. Samotné pohorie Serrania de 
Ronda predstavuje obrovskú zvlnenú pla
ninu, ktorá sa takm er 1000 m dvíha nad 
okolitými nížinami. Vyprahnutý povrch je 
takm er bez vegetácie, krajinu oživujú iba 
akési plazivé borievky a osamelé duby.

Nasleduje vykladanie všetkého m ateriá
lu a jeho transport k jaskyni. Cestička 
vedie po rovine, asi 2,5 km, no bez sprie
vodcu by sme s nájdením jaskyne asi 
mali problémy. Vchod sa nachádza na naj
nižšom mieste veľkej bezodtokej oblasti, 
veľkej cca 1 km2, kde sa nachádza zrú
tený závrt priem eru asi 50 m, po jeho 
svahoch sa však dá zostúpiť k vlastnému 
priepastnému vchodu. V tesnej blízkosti 
sme si na plochom dne depresie vybudo
vali tábor a postupne tu  premiestnili m a
teriál z auta. Lúčime sa s našim sprievod
com, ktorý sa vracia na m otorke do Gra
nady. Začína sa naša samostatná činnosť.

Podľa plánu bolo na práce v okolí jas
kyne Sima G.E.S.M. k dispozícii 7—10 dní. 
Za ten čas sme chceli zostúpiť na dno,

Jaskyňa Sima G.E.S.M., traverz nad jazerom 
v hĺbke —400 m.

Foto: Z. Hochmuth

vykonať potrebné výskumy morfologické, 
geologické a biologické pod zemou i na 
povrchu, zaoberať sa fotodokumentáciou 
a natáčaním  filmu. Preto bola zvolená 
zvláštna stratégia na činnosť výpravy. Ne
bolo vytvorené žiadne podporné a útočné 
družstvo, cieľom bolo, aby podľa možnosti 
väčšina členov dosiahla dna bez zvlášt
neho vypätia a aby i na výskum i fotodo
kumentáciu bolo dosť času. Preto mala 
vždy jedna skupina pracovať v podzemí 
a druhá sa „regenerovať“ činnosťou na 
povrchu.

Ešte v deň príchodu k  jaskyni zostúpila 
dovnútra prieskum ná skupina v zložení 
Stibrányi, Hujdič a Košel. Majú so sebou 
už laná do hĺbky asi 300 m. Na vstupnú 
priepasť hlbokú len asi 9 m  používame 
povrazový rebrík. Je  tu  sucho, príjemne, 
avšak spústa múch, ktoré biológ Košel 
hneď likviduje. Za tým to miestom nasle
dujú príšerné úžiny. Čudujeme sa, že ich 
domáci speleológovia nerozšírili, no asi to 
má svoj účel. Človek ešte nejako s vypä
tím  síl prejde, no s batohm i sú nekonečné 
problémy. Úzkych miest je v jaskyni mno
ho, no tieto sú najhoršie a najm ä pri vý
s tu p e 'n a  povrch unavený jaskyniar má 
čo robiť. Viac menej vodorovné chodby 
v hornej časti jaskyne majú polámanú 
kvapľovú výzdobu, najm ä kôry. 13m reb
rík vedie do akéhosi nižšieho poschodia, 
k to ré ' sa napokon v hĺbke asi 60 m lomí 
nadol známou priepasťou (studňou) Gran 
Pozo, hlbokou 115 m.

Prieskumná skupina Gran Pozo vystro
jila systémom jednolanovej techniky tak, 
že ju  rozčlenila na 5 úsekov, čo potom 
značne urýchlilo zostup a najm ä výstup, 
pretože vystupovať mohlo súčasne viac 
členov. Studňa bola prakticky suchá, nie 
celkom zvislá, no taká rozľahlá, že na pro
tiľahlú stenu sa ani nedalo dosvietiť, iba 
pri dne sa trochu zužovala. Členovia prie
skumnej skupiny dosiahli jej dno a za
stali nad ďalšou nehlbokou priepasťou 
kde zanechali materiál. Na povrch sa vrá
tili pred polnocou. Dlho do noci nám  roz
právali svoje dojmy z prvých dotykov 
s jaskyňou.

Dňa 29. 9. sme vytvorili 2 skupiny, kto
ré potom s menšími zmenami pracovali 
v rovnakom zložení. Do jaskyne zostú
pila pred obedom skupina, v ktorej tvo
rili hlavnú súčasť odborní pracovníci: 
Hochmuth, Košel, Gaál, Thuróczy a Bo- 
roš s materiálom do hĺbky cca 500 m, ako * 
i bivakovým materiálom. Predpokladali 
sme však, že do polnoci sa vrátim e na
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Jaskyňa Sima G.E.S.M., bivak v hĺbke —500 m, Foto: G. Stibrányi

povrch. Postup skupiny, najm ä za "'prie
pasťou Gran Pozo je však dosť pomalý. 
Až do hĺbky asi 300 m sa striedajú úžiny, 
často založené na šikmo sklonených brid- 
ličnatých plochách, s nehlbokými stupňa
mi, ktoré sa na dne končia jazierkom. 
Takmer všade je nutné inštalovať lanové 
traverzy ponad jazierka, prípadne v hor
nej časti priepastí k  vysunutému kotve- 
niu. V hĺbke 300 m sa otvárajú 2 stredne 
hlboké priepasti, 53 a 42 m, sú takm er 
zvislé (lano vedie v previse). Ešte niekoľ
ko stupňov, jazierko a sme v mieste 3. 
bivaku, k torý  používali Španieli pri prie
skume. Hĺbka tu  dosahuje 405 m. Vzhľa
dom na to, že je 21,30, rozhodli sme sa, 
že nevystúpime na povrch, ale budeme 
pokračovať až do plánovanej hĺbky 500 m, 
kde prenocujeme. Na povrch sa však vrá
til sám R. Boroš, ako spojka, aby infor
moval skupinu na povrchu, ktorá sa po 
celý deň zapodievala prieskumom okoli
tých lokalít a fotografovaním. Na povrch 
vystúpil dňa 30. 9. o 0,15. My ostatní sme 
pokračovali ďalej nadol. Po 35 m priepasti 
pod 3. bivakom nasledovala zas séria ne

hlbokých studní pospájaných úzkymi 
meandrami, pretekaná už slabým vod
ným tokom. O 1,30 dosahujeme španielsky
4. bivak v hĺbke 500 m a zriaďujeme tu 
hlavný oporný bod v jaskyni. Miesto je 
naozaj dobré, je tu  sucho i dostatok 
miesta. Nocujeme v sieťach.

Ráno 30. 9. nastáva protism erný pohyb 
oboch skupín. Prvá skupina sa vracia na 
povrch s minimom materiálu, čo nám 
umožňuje venovať sa odberu vzoriek, štú
diu geológie a morfológie, merať teploty, 
fotografovať. Z povrchu zostupuje do jas
kyne druhá skupina — Stibrányi, Hujdič, 
Buzinkay a Belička, s materiálom pre 
zvyšnú časť jaskyne až po dno. V priesto
re 3. bivaku sa skupiny križujú, želáme 
zostupujúcim všetko najlepšie p ri pokuse 
o dosiahnutie dna. Prvá skupina dosiahla 
povrch v noci o 1,30 hod.

Druhá skupina zatiaľ rýchlo postupuje 
nadol. Bivak v hĺbke 500 m dosiahli už 
o 16,15, takže sa rozhodli že bez prenoco
vania budú pokračovať k  dnu. Postup je 
však spomalený nutnosťou inštalácie lán.

Hneď za bivakom sa tiahne nepríjemný
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vcelku vodorovný meander, v ňom nie
koľko menších stupňov, potom nasleduje 
séria hlbokých priepastí. Sú to najprv 
tesne za sebou nasledujúce studne hlboké 
40 a 30 m, potom po kratšom  vodorovnom 
úseku studňa hlboká 38 m, ktorá sa v dol
nej časti už priamo rozširuje do najhlbšej 
studne priepasti — zvanej Paco de la  Tor
re, hlbokej 158 m. Výskyt takej hlbokej 
studne v značnej hĺbke jaskyne je  zvlášt
nosťou. Prekonanie studne bol určitý 
problém, pretože sa nadol zvonovité roz
širuje a je pretekaná vodopádom. Mož
nosti bočného kotvenia lana sú obmedze
né. V hornej časti skupina vybudovala 
kotvenia na policiach po 25 a 40 m, zvy
šok visel voľne v priestore, dokonca s uz
lom na lane. Pri jeho prekonávaní v hustej

sprche, bez dotyku so stenou sme mali 
všelijaké pocity. Na dne priepasti, ktoré 
dosiahli už iba 3 členovia družstva, sa 
tiahne obávaný dlhý meander zvaný Ma
nuel Morales.

Prechod meandrom poskytoval viacero 
variantov (po vode, vrchom) na jednom 
mieste si dokonca členovia museli ľahnúť 
do vody v úzkej preliezke. Po vyčerpáva
júcom meandri nasledovala rada studní 
hĺbky okolo 10 m, ktoré vyústili do „siene 
zázrakov“ (Salle des Mervilles). Jem ná 
brčková výzdoba bola určitým oživením 
inak pustého priebehu ostatných častí jas
kyne.

Priamo zo siene pokračovala znova séria 
hlbších studní (10, 30 a 50 m), za ňou 
znova dlhý unavujúci Meander de Tolox,

Foto: M. HujdičJaskyňa Cueto- Coventosa.
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trocha však pohodlnejší ako Manuel Mo- 
rales, skôr už charakteru vodorovnej chod
by nejakej riečnej jaskyne. Na jeho konci 
dosiahli hĺbky 1000 m. Posledné studne, 

.klesajúca chodba a po polnoci, o 1,30 hod. 
dosahujú Stibrányi, Hujdič a Buzinkay 
dna v hĺbke 1077 m. Pôsobivá záverečná 
sieň je znova v kontraste s ostatnými prie
stormi jaskyne. Široké priestory, kopy 
riečneho piesku a na najnižšom mieste 
rozľahlé jazero, do ktorého sa tiahne ten
ké lanko — v minulosti prevádzané po
tápačské pokusy tu  skončili na úžinách 
v hĺbke 20 m.

Niet veľa času na obzeranie. Fotoapa
rá t žiaľ „neprežil“ ú trapy zostupu, a tak 
bez dnovej snímky sa unavení vracajú 
späť, ovšem laná ostávajú nainštalované 
p re zostup skupiny, ktorá je na  povrchu. 
Výstup k bivaku bol značne vyčerpávajú
ci, na jednom mieste si účastníci dokonca 
trocha zdriemli, pokiaľ im to rexoterm y 
dovolili. Bivaku s čakajúcim Beliôkom do
siahli až o 14 hod. (dňa 1. 10.).

DIAGRAM ZOSTUPU DO
G u s t á v  S t i b r á n y i

30 . 9. 1. 10.
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-ioo<
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—- t — l — —  i -  2  H o c h m u th ,  B o r o š ,  G a á l ,  K o š e l ,  T h u -
r ó c z y

4 S t ib r á n y i ,  B e l ič k a ,  B u z in k a y , H u jd i č

Celý tento deň prvá skupina na povr
chu prevádzala mapovanie — geologické 
i geomorfologické, p ri tej príležitosti sme 
vystúpili na Torrevillu (1919) — najvyšší 
vrch pohoria, zbierali sme vzorky, náš bio
lóg chytal jašterice a inú háveď, filmovali 
sme a fotografovali. Mohli sme sa len do
mýšľať, čo sa deje v podzemí, predpokla
dali sme, že skupina večer alebo v noci 
vylezie na povrch.

Dňa 2. 10., keď z jaskyne nik nevy
chádzal, zostúpila dovnútra skupina Hoch
muth, Gaál, Thuróczy a Boroš. Bez ma
teriálu sme dosiahli bivak v hĺbke 500 m 
už o 12,15 hod. a  tu  sme našli skupinu, 
ktorá minulého dňa dosiahla dna. Blaho
želáme, zapamätávame si dôležité infor
mácie a po „vybudovanej ceste“ sa rýchlo 
uberám e k dnu. Všetko ide veľmi rýchlo, 
trocha strachu v Pacovi a dna dosahuje
me o 17,00 hod. Nahor to však ide ťažšie. 
Musíme likvidovať upevnené laná, po
riadne napité vodou. Váha batohov sa 
neustále zväčšuje. Najväčšie obavy sme

PRIEPASTI SIMA G. E. S. M.
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mali z transportu cez Paca, napokon však 
všetko dobre dopadlo a bivak dosahuje
me v noci o 1,30 hod. Ako sme sa neskôr 
dozvedeli, druhá skupina dosiahla takm er 
súčasne povrch.

3. 10. sa druhá skupina regeneruje na 
povrchu, prvá sa po nocľahu a likvidácii 
tábora vracia na povrch. Likvidujeme vše
tok materiál zo studní, je  ho stále viac, 
až asi v hĺbke 370 m väčšinu materiálu 
nechávame a vystupujeme po polnoci na 
povrch.

Dňa 4. 10. pokračovali povrchové prie
skumy a regenerácia. Do jaskyne sa už 
nikomu nechcelo. No materiál bolo po
trebné vyniesť von, a tak  5. 10. tí, ktorí 
sa cítili najzdravší (Stibrányi, Boroš, Bu- 
zinkay, Košel a Thuróczy) zostupujú na
dol, za nimi Hochmuth, Hujdič a Gaál 
len do horných častí, kde sme ešte fo
tografovali, filmovali a odoberali vzorky. 
K večeru sme už z priepasti Gran Pozo 
začuli hlasy vracajúcej sa skupiny s m ate

riálom a napokon všetci spoločnými sila
mi ťaháme m ateriál cez studňu a spomí
nané úžiny pri vchode. Všetci i s m ateriá
lom sme na povrchu o 23. hod.

Ráno dňa 6. 10. môžeme konštatovať, 
že všetky plánované úlohy sú splnené. 
Navyše i počasie sa pokazilo a tak  likvi
dujeme tábor a postupne transportujem e 
m ateriál do Avie. Naša činnosť v pohorí 
Serrania de Ronda končí.

Po naložení m ateriálu zostupujeme 
z hôr do civilizácie. Presúvame sa k mo
ru, kde p ri známom stredisku Marabella, 
s priamym výhľadom na bralo G ibraltáru 
sa venujeme celý nasledujúci deň údržbe 
a čisteniu m ateriálu a vozidla. Vzhľadom 
na dostatok času uvažujeme o ďalšom pro
grame v severnom Španielsku.

Dňa 8. 10. sa pohýname z Marabelly, 
zastávku v Algecirase využívame na ex
kurziu tak  atraktívnu, ako je plavba lo
ďou cez Gibraltarskú úžinu do Ceuty. Ďa
lej sa presúvame speleologický nezaujíma

V jaskyni Cueto-Coventosa. Foto: M. Hujdič



vou krajinou cez Sevilu, Cordobu, Toledo 
a Madrid na sever. Dňa 11. 10. prekraču
jeme hrebeň Kantáberského pohoria. Pri 
zostupe Avii zlyhali brzdy, zažili sme 
chvíle strachu, ale všetko dobre dopadlo 
a k večeru sme už stáli pri budove múzea 
v obci Torrelavega, pri známej jaskyni 
Altamire.

Jaskyňa je známa predhistorickými fa
rebným i maľbami, najm ä býkov, no ve
rejnosti je absolútne neprístupná, ani in
tervencia u riaditeľa nepomohla a tak  sa 
kocháme krásou malieb v dokonale zria
denom múzeu, ktoré navyše informuje 
o ostatných jaskyniach s predhistorickými 
kresbami, ktorých je v Kantábrii neúre
kom.

Náhradným  cieľom výpravy bolo k ra
sové územie v Kantáberskom pohorí. Te
raz, keď sme mali dostatočnú časovú re
zervu, sme sa rozhodli pre návštevu vý
znamného systému Cueto — Coventosa 
v údolí Aredondo, juhovýchodne od San- 
tanderu. 12. 10. sme v Santanderi navští
vili miestny speleologický klub, kde sme 
vďaka odporúčaniu z Barcelony získali po
volenie k návšteve jaskyne, ako i potrebnú 
literatúru, podrobnú mapu jaskyne a in
formácie. Presunuli sme sa do obce, So- 
cueva, ktorá je východiskovým bodom pre 
návštevu jaskyne.

Krasové územie je tu  vyvinuté V i  m a
síve vrchu Porracolina (1408) a je  tvorené 
dvoma samostatnými jaskyňam i — v do
line ležiacou už dávno známou Covento- 
sou a vysoko v pohorí ležiacim priepast
ným  systémom Sima del Cueto, ktorý ob
sahuje 302 m hlbokú studňu pozo Juhué. 
Dolné časti systému Cueto sú tvorené 
mnoho kilometrov dlhými obrovskými ga
lériami priem ernej šírky 50—70 m. V m i
nulých rokoch bolo dokázané spojenie me
dzi oboma systémami a  je  teda možné 
uskutočniť dokonalý „traverz“ — s mi
nimálnym množstvom m ateriálu vojsť hor
ným otvorom Cueto a vyjsť Coventosou, 
ovšem s rizikom uviaznutia v jaskyni. 
Celková denivelácia systému je 815 m.

Zial však naše plány mení zhoršujúce 
sa počasie. Večer začína silne pršať, na
priek tomu vysielame z našej základne — 
kostolíka v Socueve, prieskum nú skupinu 
s cieľom nájsť vchod Coventosy a preskú
mať vstupné časti jaskyne, ktoré sa na 
m ape zdajú byť komplikované. Skupina 
Belička a Hujdič sa vracajú neskoro v no

ci. Sú očarení bohatou výzdobou jaskyne, 
mohutnými priestormi. Došli až na pod
zemné riečište, no konštatujú, že stav vo
dy m arkantne stúpá. Dážď pokračuje celú 
noc a celý nasledujúci deň. Potôčik, tečúci 
dolinou Aredonda sa zmenil na dravú rie
ku. Na plánovaný traverz, ba ani na vý
stup k hornému otvoru nemožno pomýš
ľať. Preto iba absolvujeme fotografické 
výpravy vo Coventosy. Pokúsili sme sa 
prenikať proti prúdu podzemnej rieky, no 
bolo to bezvýsledné. Dňa 14. 10. sa dážď 
síce utíšil, no na skoré opadnutie vôd by 
bolo zbytočné čakať. Opúšťame Aredondo, 
presúvame sa cez Bilbao k hranici, večer 
sme už vo Francúzsku a stúpame do Py
renejí splniť posledný, no dôležitý bod 
programu výpravy.

Je to návšteva krasovej oblasti Pierre 
st. M artin a najm ä organizácie ARSIP 
s cieľom udržať dobré vzťahy a definitív
ne si ujasniť program plánovanej výpravy 
do tejto oblasti, prejednať požiadavky 
ARSIPu i celkove sa oboznámiť so situá
ciou.

Zo známych funkcionárov ARSIPu sa 
nám podarilo zastihnúť pána Gomeza, kto
rý je majiteľom firmy GOMEX, vyrába
júcej rôzne gumené pomôcky pre jasky- 
niarov — člny, vodotesné batohy, obleky. 
Prehliadkou bohatého sortimentu jeho vý
robkov sme získali nové impulzy pre vý
voj tejto výstroje i u nás. Najdôležitejšie 
však bolo, že sa nám podarilo získať po
volenie na 1-dňovú exkurziu do vlastnej 
jaskyne P ierre St. Martin. Ako je  známe, 
do najväčšej siene — Salle du Verná bol 
z kaňonu Arphidia prerazený tunel (EDF) 
a tak je možné uskutočniť prechod obrov
skými sieňami jaskyne prakticky bez le
zeckej výstroje.

Z baskickej dedinky Ste Entgrace sme 
vystúpili kaňonom Arphidia k drevenému 
domcu pri vchode do tunela, kde sme 
poniektorí boli už r. 1979. Tentoraz sme 
však mali kľúč od tunela. Tunel je dlhý 
viac ako pol kilometra, má rôzne odbočky 
a oproti nám  vanul silný prievan. Dojmy 
zo siene de la  Verná, do ktorej ústi, ťažko 
popísať. Silný hukot, nepresvietiteľná tma. 
Iba zapálená svetlica nám  ožiarila túto 
obrovskú dutinu. Rozhodli sme sa, že prej
deme maximum z veľkých siení smerom 
proti toku podzemnej rieky. Orientácia 
v sieňach je však sťažená — hlavný smer 
je  síce jasný, no prepletanie sa medzi

Jaskyňa Pierre Saint Martin, Salle de la Verná, Francúzsko. Foto: G. Stibrányi 
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obrovskými závalmi zaberá vela času i 
energie. Pochod sienami skôr pripomína 
nočnú túru  niekde v Tatrách. Závalmi na 
východnom okraji siene Verne sme sa do
stali do dlhej siene Chevalier. Mierne stú
pame, zväčša pri ľavej stene. Sieň je dlhá 
asi 300 m, na konci sa zas zužuje a po
kračuje sústavou siení Adelie a Queffelec, 
ktoré ležia trocha vyššie a znova sâ  „zu
žujú“ do chodby Metro, ktorá aspoň tro 
cha pripom ína rozmermi naše jaskyne. Tu 
sa dokonca objavuje jem ná brčková výzdo
ba. Metro na konci naväzuje na stúpajúce 
suché siene Loubens, Casteret a napokon 
sieň Lépineux. V jej strope ústi z povrchu 
známa Lépineuxova šachta (—320 m) zná
ma dobre najm ä od tragických udalostí 
r. 1952. Tu sa m árne bojovalo o záchranu 
života M. Loubensa, ktorý sa zrútil pri 
výstupe nahor. Dodnes tu  ležia staré h r
dzavé rebríky, rúry, akum ulátory . . .  Ná
pis na skale pripomína tieto udalosti.

Je  čas vrátiť sa späť — veď výstup sem 
trval 4 hodiny, no prekonali sme výškový 
rozdiel takm er 400 m — bez jediného reb
ríka, lana. Pri ceste späť fotografujeme,

odoberáme vzorky. Veríme všetci, že kom
pletný prechod systémom sa raz sloven
ským speleológom podarí realizovať.

Vraciame sa domov. Využívame zas 
osvedčených, i keď drahých diaľnic, rýchlo 
sa presúvame popri Toulousse, Carcassone, 
Montpelier — Lyon, po tej istej trase, ako 
sme cestovali sem. Dňa 20. 10. večer sme 
prekročili čs. štátne hranice na prechode 
v Pomezí nad Ohrí.

Výprava sa skončila. Bola pokračovaním 
rady úspešných podujatí do najhlbších jas
kýň sveta, veríme však že priniesla i nie
čo nového — či už poznatky zo vzdiale
nejších krasových oblastí, zdokonalenie le
zeckej techniky a hlavne prínos odborný. 
Dodnes spracovávame m ateriál, ktorý sme 
tu  získali, dokumentačný m ateriál a prine
sená literatúra obohatila zbierky Múzea 
slovenského krasu. Veríme, že i napriek 
zhoršeným podmienkam sa v budúcnosti 
podarí realizovať ďalšie spoločné výpravy 
Slovenskej speleologickej spoločnosti a 
udržať nastúpenú cestu vyššej kvality a 
efektívnosti.

Ing. J oz e f  Hlaváč

Jaskyniarsky týždeňGÄDERSKÁ DOLINA '82

Opisovať m alebné k rásy  G äderskej a 
B latnickej do liny  vo Veľkej F a tre  je  
hádam  zbytočné. N apísalo sa o nich 
m noho a každý, kto  ich raz navštívi, 
učaria  m u. R ád sa sem  bude vracať. 
P re  n ás  jaskyn iarov  sú o to zau jím ave j
šie, že sú zväčša budované m ohutným i 
súvrstv iam i vápencov a dolom itov (M it- 
te r  1982 -  Spravodaj SSS č. 1) a vý sk y t 
krasových  javov len um ocňuje ich 
atrak tívnosť. Spolu s B elianskou doli
nou p red s tav u jú  krasovo n a jzau jím av e j
šie oblasti pohoria Veľkej F atry .

Od m yšlienky k  realizácii nebolo ďa
leko. Tak sa stalo, že š ta fe tu  o rgan i
zovania jaskyn iarskych  týždňov  v  ich 
bohatej h istórii, p revzali roku  1982 jas- 
ky n ia ri z ob lastnej skup iny  B latnica. 
D oteraz sa v  te jto  oblasti jaskyn iarsky  
týždeň  nekonal.

Nedočkavci sa s tre ta jú  už deň  vo
pred, trenčiansk i, čachtickí, chteln ick í a 
skýcovskí jask y n iari p richádzajú  z p ra 
covného sústreden ia  v  Ponickom  krase. 
Zorganizovali ho dom áci jaskyn iari 
z B anskej B ystrice. Tých všetkých  zdo
bí „če rs tv ý “ ťažko v y d re tý  ob jav  ďal
ších viac než 300 m  chodieb v  Ponickej 
jaskyni. V íta nás v y hradené m iesto 
v  areáli au tokem pingu  p ri B latnici, k to 
ré  bude našim  dočasným  domovom. 
B latn ičania sa zv ŕta jú  už niekoľko dní, 
všetko je  p rip ravené.

V stred u  podvečer 4. augusta  jask y 
n iarsky  týždeň  oficiálne o tv ára  p red se
d a  Spoločnosti A lfonz Chovan. P ríto m 
ní sú  ďalší členovia predsedníctva dr. 
Jak á l a Ing. Hlaváč, p redseda revíznej 
kom isie dr. V arga, zástupcovia Českej 
speleologickej spoločnosti, kolegovia zo
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Účastníci jaskyniarskeho týždňa na slávnostnom otvorení. Foto: M. Eliáš

*

m ä ich posledné obdobie činnosti je  
spojené s výraznejším i úspechm i, p re 
dovšetkým  v  oblasti B elianskeho k rasu  
(M itter 1982).

V p iatok  p rednášal člen technickej 
kom isie G ustáv  S tib rány i na tém u  ho
rolezecké laná a lezecké pom ôcky n a  
vý stu p  a zostup po lane. H ovoril obšír
ne o prob lem atike horolezeckých lán  
a ich používaní v  speleologickej p rax i, 
pričom  up la tn il poznatky  čerpané zo za
h ran ičnej lite ra tú ry . V d ru h e j časti 
p rednášky  hovoril o najnovších  lezec
kých pom ôckach zhotovených u  nás i 
dovezených zo zahraničia . P rednáška 
m ala veľm i d obrú  úroveň, svedčí o tom  
záujem  poslucháčov, k to rí hoci unaven í 
po celodennej exkurzii rozchádzali sa 
v  neskorých  nočných hodinách.

S ohľadom  n a  ch a rak te r územ ia, veľ
kosť jask ý ň  a počet účastn íkov  sa 
v  p rak ticke j časti p rogram u usku točn i
lo 11 exkurzií. Povrchové exkurzie  v ied-
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Správy CHKO Veľká F atra , funkcioná
ri národných výborov. D ohrom ady sa 
p odu jatia  zúčastňu je 110 jaskyn iarov  a 
hostí z 27 oblastných  skupín.

Cieľom jaskyn iarskeho  týždňa bolo 
teoreticky  a prak ticky  oboznám iť účast
níkov s poznatkam i o súčasnom  stave 
výskum u, p rieskum u a ochrane rozčle
neného k rasu  v  podm ienkach západnej 
časti Veľkej F atry . V teoretickej časti 
p rogram u sa uskutočnili p rednášky  vždy 
vo večerných  hodinách. V úvodnej ho
voril ta jom ník  oblastnej skupiny  B lat
nica P e te r M rázik o geológii, geom orfo- 
lógii, hydrológii, rozšírení krasových ja 
vov a ich ochrane západnej časti Veľ
kej F atry . Účastníci tak  m ali možnosť 
vytvoriť si bližšiu p redstavu  o p racov
nom  územ í skupiny  Blatnica. V d ruhe j 
prednáške sa p redstav ili b latn ickí jas- 
kyniari. H ovorili o svojej do tera jše j 
činnosti a výsledkoch prieskum u, k to ré 
doplnili p rem ie tan ím  diapozitívov. N aj



Masív Tlstá, Veľká Fatra. Foto: M. Eliáš
*

li do G äderskej, B latnickej, V ápennej 
a V rá tn e j do liny  spojené s výstypom  
na m asívy Tlstá, B iela skala, S trachy . 
N iektoré a trak tív n e  boli spojené g n á
vštevou  rozsahom  m enších jaskýň".

Podzem né exkurzie  sa uskutočnili do 
jask ý ň  Suchá 1—3 a Ž iarna 1—3 v  Be- 
lianskej doline, do jaskyne M orňa v  m a
síve Bielej skaly  a jask ý ň  M ažarná, 
H avranová, D olná a H orná stĺpová, J e 
lenia v  G äderskej doline.

V sobotu v  podvečerných  hodinách 
sa p redstav ili členovia Jaskyn iarskej 
záchrannej služby M iroslav H ujdič a 
Ing. O ndrej Bolaček. Ú častníkom  p re d 
vied li sim ulovanú  záchranu  zranenej 
osoby n a  jednom  lane. Z predvedených  
ukážok vzn ik la  zau jím avá d iskusia  o 
poskytovaní pom oci zraneným  osobám  
v  rôznych jask y n n ý ch  podm ienkach.

P ríjem n ý m  spoločenským  zážitkom  
je  posedenie p ri trad ičnom  táboráku. 
S lávnostne ho zapálil n a js ta rš í jask y - 
n ia r  skup iny  šesťdesiatdeväťročný Jozef 
Feriančík . V deň  jeho naroden ín  m u 
srdečne blahoželal p redseda Spoločnosti 
a poďakoval za jask y n iarsk u  činnosť.

Jeho  m eno dávam e do súvislosti so za
ložením  jask y n iars tv a  v  Turci.

Posledný deň  jaskyn iarskeho  týždňa 
inform ovali p redseda a ta jom ník  Spo
ločnosti o ďalších úlohách a p odu ja
tiach  Slovenskej speleologickej spoloč
nosti. O blastné skupiny Spišská Nová 
Ves, B anská B ystrica, Čachtice, Brezno 
a R ožňava inform ovali o nových ob ja
voch vo svojich krasových územ iach. 
Z áverečným  prejavom  podujatie  ukon
čil p redseda Alfonz Chovan.

Ciele stanovené program om  sa sp ln i
li. M nohí z účastn íkov  p rv ý  k rá t vôbec 
navštív ili krasové územ ie západnej čas
ti Veľkej F atry . Z tv árí lúčiacich sa 
p riateľov  sa zračí spokojnosť. Všetko 
nasvedčuje tom u, že jaskyn iarsky  týž
deň sa vydaril. Z ásluhu n a  tom  m ajú  
všetci účastníci. O sobitne ď akujem e o r
ganizátorom , b latn ickým  jaskyn iaram  
Jozefovi R išiaňovi, P eterov i M rázikovi, 
Ivanovi M alinoví a ďalším. Rovnako 
treb a  poďakovať pracovníkom  ÚŠOP 
— M úzea slovenského k rasu  a ochrany 
prírody .

D ovidenia opäť o rok!

Slovenské m úzeum  o c h ran y  p r í r o í  
a jaskyniarstva 

031 01 L iptovský M ikuláš
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In g. Michal Z a ch a ro v

Geologicko-štruktúrne pomery siení za sifónom 
v Jasovskej jaskyni

Jasovská jaskyňa je známy rozsiahly 
jaskynný systém, vytvorený riekou Bod- 
vou v komplexe Jasovskej skaly na se
verovýchodnom okraji Jasovskej planiny.

Jaskynný systém je  vytvorený v me- 
zozoických karbonátových horninách si- 
lického príkrovu-vápencoch a dolomitoch 
stredného triasu. Predstavuje značne zlo
žitý systém s piatimi vývojovými úrov
ňami (A. Droppa, 1965) a je spojený s po
vrchom viacerými otvormi umelého aj p ri
rodzeného pôvodu. Okrem Jasovskej jas
kyne sú v Jasovskej skale ďalšie menšie 
jaskyne — Fajka, Líščia diera, Oblúková 
jaskyňa, Okno a Kamenná pivnica, ktoré 
geneticky súvisia so systémom Jasovskej 
jaskyne.

Predmetom prieskumný.ch prác, vyko
návaných členmi jasovskej oblastnej sku
piny, v posledných rokoch je  nájsť pred
pokladané spojenie Jasovskej jaskyne a 
Kamennej pivnice. Predpoklad o súvislos
ti nie je  náhodný, je opodstatnený a pod
porujú ho geologicko štruktúrne výsku
my a meračské práce, vykonané v po
slednom období a samozrejme hydrogeolo
gické pozorovania, vykonané v minulosti.

Prieskumné práce, hľadajúce spojenie 
v minulosti sa sústredili na oblasť Sifó- 
novej siene, ktorej priestory sú najbližšie 
ku Kamennej pivnici. V roku 1973 vo vý
chodnej časti Sifónovej siene trhacími p rá
cami bol rozšírený sifón a boli objavené 
priestory v dĺžke 85 m. Vzhľadom na to, 
že objavené priestory mali generálny smer 
na severovýchod, čiže smerovali do časti 
jaskyne zvanej Bludisko, bolo upustené 
od ďalšieho prieskumu a priestory neboli 
ani zamerané. V roku 1978, keď sa vy

konávalo detailné mapovanie doposiaľ ne
zameraných priestorov jaskyne, zistili sa 
nové fakty, ktoré nás prinútili staršie 
uzávery prehodnotiť a pokračovať v ďal
šom hľadaní spojenia. Po zmapovaní tých
to priestorov a zakreslení do m apy bolo 
zistené, že pôvodná vzdialenosť, ktorá m e
dzi kam ennou pivnicou a Jasovskou jas
kyňou bola asi 35 m, sa zmenšila o 10 m.

Ďalej bolo zistené, čomu sa v minulosti 
nevenovala pozornosť, že táto časť jaskyne 
aj Sifónová sieň je  vytvorená v dolomi
toch. Hranice medzi dolomitmi a vápen
cami, v ktorých je  vytvorená podstatná 
časť jaskynného systému, je  dislokačná 
zóna v južnej časti Sifónovej siene.

Dolomity sa na povrchu i v podzemí 
vyskytujú len v západnej časti Jasovskej 
skaly, kde vytvárajú asi 50 m hrubú po
lohu v podloží svetlých vápencov. Od 
ďalších častí skaly, ktoré sú tvorené len 
vápencami, ju  oddeľuje výrazná dislokač
ná zóna severo-južného smeru. Taktiež 
celá jaskyňa Kamenná pivnica je vytvo
rená len v dolomitoch. Dolomity v tejto 
asi 250 m dlhej jaskyni sa vyskytujú 
v rôznych varietach — sivé, sivohnedé 
s doskovitou odlučnosťou podľa vrstev- 
ných plôch vo vstupných častiach a ďalej 
do horninového masívu sa vyskytujú čer- 
venohnedé a hnedosivé dolomity s typic
kým ostrohranným  rozpadom. Na konci 
Kamennej pivnice a Sifónovej siene boli 
zistené na základe mikroskopickej, rônt- 
genodifrakčnej a DTA analýzy, že horni
ny oboch častí sú identické, a tak  aj p e - ; 
trografický charakter hornín svedčil v pro
spech ďalšieho prieskumu.
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Geomorfologický vývoj jaskýň, prevlá
dajúci smer jaskynných chodieb a množ
stvo chodieb je podmienený charakterom  
porušenia hornín, smerom a sklonom dislo- 

f kácií a poruchových zón. Tektonická po- 
rušenosť karbonátových komplexov je  jed
ným z najdôležitejších činiteľov, určujú
cich smer a charakter jaskynných priesto
rov.

Na základe štruktúrnych a geomorfolo- 
gických štúdií bola dokázaná zhoda vo vý
voji a charaktere oboch jaskýň. Obidva 
doteraz oddelené systémy m ajú vytvore
né priestory v smeroch nasledujúcich 
š tru k tú r:
1. Dislokácie a poruchové zóny V-Z sme

ru  so strmým sklonom v rozpätí 60— 
85° k J  alebo S. V niektorých prípa
doch sú kolmé. Tento systém je najhoj- 
nejší a má rozptyl +  20° okolo V-Z 
smeru.

2. Dislokácie a poruchové zóny SV-JZ 
smeru so strmými sklonmi v rozpätí 
65—85° k JV, ojedinele sklon 45 k SZ.

3. Dislokácie a poruchové zóny S-J sme
ru  so strm ým i sklonmi v rozpätí 70— 
85° k V aj Z.

Vychádzajúc z vyššie uvedených faktov, 
sme obnovili v roku 1981 prieskumné prá
ce v priestoroch objavených v r. 1973. Za
merali sme sa hlavne na pukliny a zahlinené 
sú najkratším  smerom prepojeniä obi
dvoch jaskynných systémov. Práce boli 
započaté v depresii u meračského bodu 
č. 19 (ďalej len M.B.č), kde sa po prehĺ
bení te jto  depresie o 2,5 m v hlinitých 
sedimentoch a vápencovou sutinou poda
rilo objaviť 18. 10. 1981 ďalšie priestory 
v celkovej dĺžke 39 m.

Po zameraní týchto priestorov a vyho
tovení mapy sme mohli konštatovať, že 
vzdialenosť medzi obidvoma systémami sa 
skrátila o 8 m, čiže v súčasnosti by bola 
asi 17 m.

Priestory objavené v rokoch 1973 a 
1981 sú vytvorené vo svetlosivých až si- 
vohnedých dolomitoch. Dolomity na zá
klade ich petrografického charakteru a 
pozície v podloží svetlých vápencov, ktoré 
sú podľa Bystrického (1964) vrchno anis- 
ké, zaraďujeme do spodného anisu.

Majú brekciovitý vzhľad, čo je dôsle
dok tektonického drvenia a typický ostro- 
hranný rozpad. Mikroskopicky sú to do
lomity s mikrogranoblastickou štruktúrou 
o veľkosti zŕn 0,02—0,04 mm. Lokálne sú 
rekryštalizované a prestúpené sieťou kal- 
citových žiliek hrúbky do 1 mm. Chemic

ky ide o dolomit s prímesou kalcitu 7 %, 
manganokalcitu 5 %.
Hlavné prvky Mg, Ca 
Vedľajšie prvky Fe, Mn, Al, Si 
Stopové prvky Na

Vznik priestorov v tejto  časti jaskyn
ného systému je podmienený existenciou 
dvoch križujúcich sa dislokačných zón, 
ktoré m ajú hodnotu smeru sklonu a sklo
nu 7/65° a 325/85°. V mieste križovania 
zón, ktoré je bezprostredne za sifónom, 
medzi M.B.č. 2 a 3 je vytvorený najväčší 
priestor popisovaných častí nazvaných 
„Siene za sifónom“. Z tohto priestoru sa 
rozprestierajú dve chodby, jedna na seve
rovýchod a ďalšia východným smerom, 
takže pôdorys jaskyne, objavenej v roku 
1973 má približne tvar písmena „V“. 
Priestory, objavené v roku 1981, sa tiah
nu z východnej vetvy od M.B.č. 19 sme
rom na sever. Sú vytvorené taktiež v mies
te križovania dislokácie severo-južného 
smeru 90/88° a dislokačnej zóny 110/75°, 
ktorej stred prebieha približne rovnobež
ne so spojnicou M.B. č. 23 a 24.

Jaskynné priestory sú vytvorené koro
zívnou činnosťou presakujúcich zrážkových 
vôd a vôd infiltračného pôvodu, ktorými 
boli tieto časti zaplavované, ako to doka
zujú značne hrubé až 3,5 m nánosy hli— 
nito-ílovitých sedimentov. Taktiež aj ná
sledná činnosť rútivá v tektonicky pre- 
disponovaných zónach viedla v konečnom 
dôsledku k  tvorbe priestorov. Erozívna 
činnosť Bodvy sa v týchto častiach, vzdia
lených od bývalého aktívneho riečiska, ne
prejavila.

Úsek chodby medzi M.B.č. 0 a 1 tvoril 
pôvodne sifón, ktorý bol rozšírený trha
cími prácami. P ri vyšších vodných stavoch 
najm ä v jarnom  a letnom období je  veľ
mi často zaplavovaný. Voľná hladina pod
zemnej vody infiltračného pôvodu v tejto 
časti jaskynného systému sa okrem sifónu 
vyskytuje iba v „Studni“ pri M.B. č. 5. 
Studňa má oválny tvar rozmerov 70X160 
cm a jej hĺbka od ústia po minimálny stav 
hladiny jazierka na jej dne je 470 cm.

Priestory tejto časti Jasovskej jaskyne 
sú v niektorých úsekoch bez sintrovej vý
zdoby a sú vyzdobené rozmanitými tvar
mi, vzniknutými korozívnymi účinkami 
vody na dolomit. Sintrová výzdoba vo 
väčšine prípadov je tvorená nátekm i kré
movej až okrovej farby, miestami malými 
stalaktitmi. V úseku medzi M.B. č. 10 
a 11 je výzdoba bohatšia a je  tvorená 
z bielych stalaktitov, stalagmitov, závesov 
a jazierka s kryštálovými agregátmi kalci-
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tu. Dno priestorov je prevažne vyplnené 
hlinito-ílovitými sedimentami hnedej far
by, miestami s hojnými úlomkami dolo
mitu. Medzi M.B. č. 12 a 15 je dno chod
by tvorené svetlými, doskovitými, jemno- 
zmnými, miestami pórovitými sintrami.

V obidvoch vetvách priestorov i v chod
be, tiahnúcej sa z východnej vetvy na se
ver, sú v ich ukončeniach úzke zahlinené 
a zasintrované pukliny, kde hĺbime son
dy, ktorým i chceme preniknúť do ďalších 
predpokladaných priestorov.

Literatúra: Bystrický J. 1964:
venského krasu. UÚG Bratislava 
Droppa A. 1965: Geomorfologický

kras, roč. V

Slovenský kras. Stratigrafia a dasycladaceae mezozoika Slo- 

a hydrogeologický výskum Jasovskej jaskyne. Slovenský

Ing. Ján Tulis

ÚRAZ V STRATENSKEJ JASKYNI

Dňa 18. VIII. 1982 o 12,15 
hod. došlo pri prieskum nej ak
cii v  Stratenskej jaskyni k  
ťažkému úrazu.

Pri prieskum e nových pries
torov bolo treba prekonať asi 
6,5 m  vysoký stupeň. Za tým 
to účelom  bol cez skalný stu 
peň zavesený jednostopý ko
vový lanový rebrík. Rebrík  
bol zavesený pomocou horo
lezeckého lana m edzi prvou  
priečkou a  svorkou pod slu č
kou, v  ktorej je oko pre kara
bínu (Obr. 1).

Z trojčlennej prieskum nej 
skupiny prví dvaja (jedna že
na) zostúpili po rebríku pod 
stupeň. Obaja boli pri zostu
pe tretím  členom  riadne la 
nom istení. Posledný člen sk u
piny (najskúsenejší v  lezeckej 
technike z tohoto trojčlenné
ho družstva) zostupoval po 
rebríku bez istenia. V m om en
te, keď zaťažil rebrík celou  
svojou hmotnosťou, rebrík sa 
nad prvou priečkou (Obr. 1) 
pretrhol a jaskyniar spadol 
z výšky 5,5 m na  šikm ú sk a l
nú plochu (Obr. 2).

N ásledky pádu: trieštivá  zlo
m enina pravej lopatky.

Po istiacom  lane, ktoré v i
selo ved ia  rebríka, sa jeden  
z členov skupiny vyšplhal cez 
stupeň a  upevnil znovu pre
trhnutý rebrík, po ktorom bol 
postihnutý dopravený nad stu 
peň.

Lanká rebríka sa roztrhli v blízkosti rúrkových svoriek.
Foto: autor

Detail pretrhnutého rebríka.
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Zranený v  dôsledku bolesti, 
šoku a podchladenia bol schop
ný iba obm edzeného sam ostat
ného pohybu. Za pom oci svo 
jich dvoch sprievodcov bol za 
šesť hodín dopravený na po
vrch. Po doprave z jaskyne  
bol okam žite prevezený do 
Dobšinej a  odtiaľ do nem ocni
ce v  Rožňave.

L iečenie postihnutého trvalo  
16 týždňov.

Úraz bol príčinou nedodrža
n ia  základných noriem  bez
pečnosti. Porušený bol § 14, 
od. 1 B ezpečnostného predpi
su  pre členov SSS. Okrem to 
ho boli porušené tieto zásady:

— vizuálna prehliadka po
užívaných pomôcok pred  
akciou,

— upevnenie rebríka bolo 
iba v  jednom  m ieste.

V záujm e zvýšen ia  bezpeč
nosti práce v  jaskyniach bu
de potrebné kriticky prehod
notiť Bezpečnostný predpis pre 
členov  SSS (konkrétne § 14) 
ako a j v lastnú  konštrukciu  
používaných rebríkov.

Použitý rebrík bol neskoršie 
roztrhnutý na ďalších troch 
m iestach.

Ako vidieť z priložených fo
tografií, lanká rebríka sa pre
trh li vždy v  blízkosti rúrko- 
vej svorky. Preto by bolo po
trebné, aby Technická kom isia  
rozobrala príčiny pretrhnutia 
lán na  rebríkoch, konštrukciu  
rebríkov a  ich spôsobilosť po
užívania v  jaskynnom  prostre
dí.

Použitý rebrík bol vyrobený  
v MSK a  OP Liptovský M i
kuláš. Konštrukcia rebríka: 
duralové rúrky navlečené 
priečnym i otvorm i na oceľové 
lanká 0  3,15 m m  a zaistené 
z oboch strán proti posunu 
rúrkovým i duralovým i svor
kami. (Obr. 4).

WÁKRES MIESTA ÚRAZU
9 . t__ ,__ 3"

1. M ie t lo ,  k.de s a  n a c h á d z a l  p o s tih n u tý  v  m o m e n t e  
p r e t r h n u t i a  r e b r ík a

2 . M ie s to  d o p a d u  p o s t i h n u té h o

K reslila  K D anielova

Cast rebríka s pretrhnutým lankom. Foto: autor
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Dávid H avlíček ,  Jirí H o v o r k a

ÚNOROVÁ PROPAST - jeden z významných 
výsledkú speleologického pruzkumu Českého 
krasu v posledních letech

Speleologický prúzkum každého krasové
ho území musí vycházet pŕedevším ze 
zvláštností zkoumaného území, pŕičemž 
využívá obecné známých metód prúzku- 
mu.

Český kras je území nevelké rozlohy, 
srovnáme-li jej napr. s krasovými území- 
mi na Slovensku. Také svým charakterem 
se od ostatních krasových území v naši 
zemi výrazné liší a i zpusob jeho spele
ologického pruzkumu je  tedy výrazné od
lišný od zpúsobú béžné užívaných v ji- 
ných oblastech.

Vznik a rozmísténí podzemních prostor 
zde zrejmé velmi významné ovlivnila tek
tonika. Chybí zde zcela vodní jeskyné, 
velmi malý je počet ponoru a vývérú a 
povrchových krasových jevú vúbec. Zá- 
kladem vétšiny podzemních prostor České
ho krasu jsou svislé korozní dutiny prav- 
dépodobné až pŕedkŕídového stáŕí. Tyto 
dutiny jsou ve vétšiné pŕípadú vyplnény 
sedimenty. Za určitých okolností však 
mohou být vyklizeny, prípadné pŕemode- 
lovány vodní erozí.

Zdálo by se, že perspektívy speleologic
kého pruzkumu v Ceském krasu ve srov- 
nání s j inými krasovými územími naši ze- 
mé nejsou príliš bohaté. Až donedávna 
nebyla známa prakticky žádná jeskyné, 
která by byla objevena z povrchu syste
matickou prací jeskynáŕú. Až objev jes
kyné Martina, pr o vedený výkopem v mél- 
ké depresi skupinou Tetín ukázal, že lze 
objevit prostornou jeskyni s relatívné bo
hatou výzdobou v místech, kde by j i též- 
ko nékdo hledal. Rozsáhlé podzemní pro- 
story se zde podobné j ako v pŕípadé zná
mých Konépruských jeskyni nacházejí 
nehluboko pod vrcholem výšiny, což sou- 
visí s tektonickými pochody, ke kterým  
docházelo zrejmé i po vytvorení jeskyné 
a se složitou geologickou minulostí celé
ho území.

Území Českého krasu bylo na mnohá 
místech postiženo téžbou vápence. Zejmé- 
na na levém brehu Berounky, mezi Srb- 
skem a Karlštejnem je vytvoŕen celý sys
tém opušténých lomu vzá jemné pr opoje
ných podzemními štólami. Tento kru tý  zá
sah do krásné prírody Českého krasu však 
umožnil pŕímo studovat projevy geologické 
stavby a tektoniky ukryté hluboko pod 
zemí a i když jsou lomy i štóly dávno 
opušténé, jsou stále zdrojem nových spe
leologických objevu.

K tie j významné j ším patril v poslední do
bé objev Únorové propasti, pro vedený 
skupinou Specialisté ze Speleologického 
klubu Praha. Snad právé to, že jediný 
vstup do štóly, ze které lze proniknout do 
propasti, leží v 80 m vysoké sténé jámo- 
vého lomu asi 20 m nade dnem zpúsobilo, 
že její speleologický prúzkum  započal až 
v r. 1978. 221 m od ústí stoly do lomu 
ji pŕetíná pŕíčná porucha, na které je  ce
lý systém Únorové vytvoŕen. Po vylezení 
komínu Sapáku je možné se dostat do 
prostor Puklinového dómu a do prostor 
pod ním, odkud lze obtížné prostoupit zpét 
do štóly, nebo pokračovat velmi úzkým 
komínem dolu až do Chodby šílencú. Na 
druhou stranu od Sápáku se v r. 1978 po
darilo prosekáním úzkého prostoru pro
niknout do hlavní šachty propasti. Její 
strop leží 14 m  nad místem prúniku a je 
tvoŕen zaklínénými balvany. Prostorná 
hlavní šachta je  v hloubce 42 m ukonče
ná vodní hladinou. Nad vodou je  možno 
pronikat dále Chodbou šílencú. Je to úzká, 
téžko prúlezná puklina, plná zaklínéných 
a často padajících balvanú. Po 25 m ústí 
do Karlova dómu. V roce 1979 se poda
rilo prokázat spojení Karlova dómu se 
spodním polozatopeným patrem  štol, kte
ré ústí do jezera na dné lomu.

Koncern roku 1980 bylo možné pova- 
žovat prúzkum suché části Únorové pro-
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pästi za ukončený bez další reálné nade
je na prolongaci suchou cestou. Výsledky 
lze shrnout v nékolika vetách. Základem 
Únorové propasti jsou zrejmé staré verti
kálni dutiny pravdépodobné až pŕedkŕí- 
dového stáŕí. To, že jsou vyklizeny, zrej
mé souvisí s vodou na dné propasti, u kte- 
ré byl orientačné stanoven prútok na 
12 l/s. Nejvétší volnou prostorou je hlav
ní propast s celkovou denivelací od stropu 
až na vodní hladinu 42 m. Otázkou zustá- 
vá, jak vypadají existující prostory pod 
vodou, kde se bere voda pomérné silného 
prútoku, pŕitékající zjevné od SZ po pŕíč- 
né poruše a proč nedošlo po vyklizení 
propasti k tvorbé horizontálních páter 
erozního púvodu. Na nékteré z téchto otá- 
zek odpovédél speleopotápéčský prúzkum, 
provedený skupinou potápéčú ZO 1-05 a 
nynéjší ZO 1-10 Speleoaquanaut v prúbé- 
hu roku 1981.

Pri prvních informatívních sestupech 
bylo zjišténo, že vstupní zatopenou chod
bou ve sténé prístupové štóly, prestavuj í cí 
mírné rozšírenou svislou puklinu, lze s ob- 
tížemi proplavat po 6 m do horní části

Modrého dómu s rozméry 14X7X6 m. 
V dalším pokračování je prostora rozde
lená na dvé chodby zŕícenou lavici, pak 
se opét spojuje a klesá až do hloubky 14 m 
ve vzdálenosti 30 m od místa ponoru.

Členitý strop je  v nékolika místech pro- 
pojen se suchou částí propasti, což bylo 
patrné z pozorovaných vystupujících bub
lín z dýchacích prístroju. Toto evidentní 
propojení s jezerem v hlavní šachté nebylo 
možno v tésných puklinách stropu najít. 
Proto byla spušténa na dno rozsvícená 
vodotésná svítilna a potápéči pak snadno 
nalezli prúnik nenápadnou úžinou za skal
ní kulisou do puklinovitého komínu.

Potápéčský prúzkum  byl provádén za 
téžkých podmínek (časové náročný tran 
sport veškeré techniky do 80 m hlubo- 
kého jámového lomu, dále pak transport 
nékolik set m etru tém éŕ zatopenými štó
lami). Často pracovala desetičlenná sku
pina celý den, aby mohli dva potápéči 
uskutečnit čtvrthodinový ponor. Potápéči 
i členové podpurného tým u pobývali dlou- 
hou dobu v 9 °C „teplé“ vodé a je  nutné 
pŕipomenout, že akce probíhaly i v zime

Foto: M. KrbúškováPrúzkum Únorové propasti.
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za patnáctistupňových mrazu. Ke speci- 
fiče prúzkumu zatopené části Únorové pro- 
pasti patrí čistá voda s viditelností 20—30 
m, k terá se ovšem velmi rýchle zakalí 
k  nulové viditelností na celý týden, čle
nitý  prostor, nutnost, ale současné nemož- 
nost častého vyvazování vodiči šňúry a 
pŕedevším padání kamenité suté, a nékolik 
kritických úžin.

Speleopotápéčský prúzkum umožnil pri
bližné zmapovat zatopenou část propasti, 
dokázal souvislost jednotlivých jezírek a 
jak vyplývá z náčrtu identifikoval príto
kovou cestu vody do tJnorové propasti.

Ke zhodnocení výsledku prúzkumu Úno- 
rové propasti je  nezbytné posuzovat tyto 
výsledky z hlediska širších souvislostí a 
nových poznatkú týkaj ících se Českého 
krasu vubec. Speleopotápéčský prúzkum 
ukázal, že jediné horizontálni patro, vy- 
tvoŕeno pravdépodobné až v kvartéru, le
ží ukryto pod nynéjší vodní hladinou. 
Možná, že hladina vody v Únorové byla 
púvodné nižší a její zvednutí lze spojovat 
s ucpávkou pŕirozených odtokových cest 
díky činnosti lomu. Každopádné lze pŕed- 
pokládat, že se toto nyní zatopené hori
zontálni patro vytvorilo díky erozní čin
nosti vody pŕitékající po pŕíčné poruštj od

V
Štefan Belička 1

Pracovný zraz  jaskyniarov

v P0NICK0M KRASE
Z príležitosti 50 výročia objavenia 

Harmaneckej jaskyne zorganizovala ob
lastná skupina Banská Bystrica pracov
ný zraz v spolupráci s družobnými sku
pinami Cachtice, Trenčín, Chtelnica, 
Skýcov a Brno. Úlohou zrazu bol prak
tický speleologický prieskum jaskýň 
Ponického a Lehotského krasu, obozná
menie účastníkov s hydrológiou, geoló
giou a geomorfológiou týchto území. 
Súčasťou zrazu boli exkurzie do Har
maneckej jaskyne a do jaskyne Mŕtvych 
netopierov v Ďumbierskom krase. Zraz 
sa konal v dňoch 31. 7. až 3. 8. 1982 
za účasti 20-tich domácich a 36 jasky
niarov z družobných skupín. Zraz účast
níkov bol na základni v Jakube v pia
tok 30. júla.

severozápadu. To ovšem svédčí o tom, že 
pŕíčné poruchy mohou h rá t mnohem vétší 
úlohu pri odvodňovaní této oblasti, než 
se doposud obecné pŕedpokládalo.

Ve vzdálenosti 1800 m vzdušnou čárou 
ve sméru poruchy leží 80 m hluboká pro- 
past Na Ceŕince, v jejíž nejnižší části je 
vyvinuto na pŕíčné poruše stejného smé
ru  jezero s proménnou výškou hladiny, 
jehož odvodňovaní nebylo doposud uspo
kojivé vysvétleno. Pŕihlédneme-li k tomu, 
že prúm érná nadmorská výška hladiny 
v propasti Na Ceŕince činí 341 m n. m. 
a nadmorská výška hladiny jezera v Úno
rové 333 m n. m., pŕičemž podie studia 
rozpétí opálové mineralizace patrí táto  
část Českého krasu k  nejméné postiženým 
neotektonickými pohyby v pliocénu ev. 
v nejstarším  kvartéru, nelze vyloučit sou- 
časnou existenci táhlých systémú pŕíčných 
porúch značného stáŕí a dutin na nich vy
tvorených, které mohou h rá t rozhodující 
úlohu p ri odvodňování dané oblasti. Plá
novaná stopovací zkouška v propasti Na 
Ceŕince, sledovaná v Únorové, múže tuto 
teórii potvrdit. Pomérné silný prutok vody 
v Únorové a charakter zatopených prostor 
ukazuje, že lze hledat další volné prostory 
za prítokovou sténou Únorové propasti.

Sondovacie práce v ponore P—2, Ponický 
kras. Foto: S .  Belička
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Krasový reliéf Drienku, Ponický kras.

V sobotu — p rv ý  pracovný deň  zrazu 
sa účastn íci rozdelili do troch  skupín . 
10 členná skup ina  odišla do jaskyne 
M ŕtvych  netopierov, v  jaskyn i ich sp re
vádzal M ilan Stéc. D ruhá skup ina  sa 
p resunu la  na  krasovú  dep resiu  Pôlč, 
kde bol h lavný  tábor. T re tia  skupina 
odišla k Ponickej jaskyni, jej úlohou 
bolo p rekonan ie  II. sifónu, čo bola h lav 
ná úloha s tre tn u tia . O p rečerpám e sifó
n u  sa už skup ina  snažila n a  akcii 3 .-4 . 
jú la  1982, ale sifón sm e neprekonali pre 
veľký nános piesku a b la ta  na  dne. 
I keď sm e používali kalové čerpadlo 
nános sm e m useli odčerpávať ručne vo 
vedrách. Z te jto  akcie ostali v  jaskyn i 
káble prívodu elek trického  p rú d u  a te 
lefónu  i hadice k čerpadlu. Voda sa 
p rečerpáva za hrádzu, k to rú  sm e zabe
tónovali v  jan u ári. Na čerpanie sm e po 
užili ponorné kalové čerpadlo NDMU 
1 1/4, napájan ie  z e lek trocen trá ly
ZB5AC.

Foto: I. Belička

P ráce v  jask y n i začali pod vedením  
Ing. M lynárika v  sobotu n a  poludnie.
Po p rečerpan í vody sa nános m usel v y 
berať ručne, p ri sifóne pracovalo 8 ľu
dí. Po šiestich  hodinách bolo m ožné si
fón prejsť a Ivan  Sucháň p ren iko l za 
sifón asi 40 m. Po n áv ra te  bol sifón 
znovu zaplavený. T u sm e u rob ili zá
važnú  chybu, lebo hadicu  od čerpadla  
sm e n ep re tiah li na d ru h ú  s tran u  sifó 
nu, čo by um ožnilo čerpan ie za sifón 
a n ie  do hrádze. V nedeľu  sa čerpanie 
opakovalo, v  jask y n i bolo 13 ľudí. Po 
troch  hodinách  sa š ty ria  ja sk y n ia ri do
stáv a jú  za sifón a riečiskom  p okraču jú  
do dĺžky  asi 300 m. R iečno-erozívna 
chodba je  široká od 2 do 6 m , ale väčši
nou nízka, na  d lhej časti len  40 cm. 
Tok pod zem ou p rib e rá  š ty ri p rítoky , 
ich chodby sú zatiaľ nepreskúm ané.
V dĺžke 230 m  je  p ries to r 2 0 x 1 0 x 6  m  í 
s výzdobou až v  3 m  v rs tv e  sed im entov 
m ean d ru  j e tok. V dĺžke 80 m  je  pažnica
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geologického v rtu  0  150 mm. P rieskum  
za sifónom  sa m usel ukončiť i keď 
chodba ide ďalej. Telefonické spojenie 
bolo len  p red  sifónom , v  chodbe sa na  
dlhom  úseku plazí vo vode, prob lém  je 
i s dýchaním . V te jto  časti jaskyne n a j
m ä p red  sifónom  je  m álo kyslíka preto  
sm e používali len  elek trické osvetlenie. 
V nedeľu večer sm e p rieskum  v Ponic- 
kej jask y n i ukončili.

V pondelok sa účastníci zrazu veno
vali povrchovým  exkurziám  v  okolí 
Pôlču a Ponickej jaskyne. Sondovalo sa 
v  o tvorenom  záv rte  na Pôlči. Ing. M ly-

n árik  oboznám il účastníkov s geológiou 
a hydrológiou tých to  území. V ečer sa 
účastn íci p resu n u li na základňu do Ja -  
kuba. V u to rok  dopoludnia sm e n av ští
vili H arm aneckú jask y ň u  a zraz ukon
čili.

I keď po organizačnej i technickej 
s trán k e  nebolo všetko  optim álne p r i
p ravené zraz splnil svoje poslanie. Sved
čí o tom  300 m  objavených  nových 
chodieb v  Ponickej jaskyni, vým ena 
p rak tických  skúseností a nové p ria teľ
stvá.

VÝSKUM

PRIESKUM

i

Jaskyňa Kamenné mlieko v Belianskych 
Tatrách
R N D r .  Stanislav Pavlarčík

Jaskyňa Kamenné mlieko sa nachádza 
v závere doliny Medzisteny, v západnej 
časti Belianskych Tatier. Jaskyňa je  po
zoruhodná výskytom mäkkého sintru, kto
rý  miestni obyvatelia v minulosti využí
vali v domácom lekárstve ako liečivý pro
striedok alebo ako prísadu do krm iva pri 
poruchách trávenia chovných zvierat. 
V evidencii SSS, OS Spišská Belá, bola 
jaskyňa Kamenné mlieko doteraz evido
vaná ako Jaskyňa M -l. Na jaskyňu nás 
upozornil O. Vdovjak z Javoriny, znalec 
miestnych prírodných pomerov. Lokalizá
ciu jaskyne v teréne sme vykonali v ro
ku 1980 v spolupráci s pracovníkom 
ochranného obvodu Tanap-u v Podspá-

doch V. Juraškom. Ešte v tom istom ro
ku bola táto  speleologický málo známa 
jaskyňa orientačne preskúmaná. Jaskyňa 
je hojne navštevovaná vysokou zverou 
v čase nepriaznivého počasia, o čom sved
čia exkrem enty a hojné stopy ratíc v pred
nej časti jaskyne. Zriedkavo ju  navšte
vujú aj ľudia.

Jaskyňa leží vo výške okolo 1182 m n. 
m., na západnej strane ukončenia sever
nej rázsochy M uráňa (1889), asi 350 m 
na JV od kóty 1114.

Jaskynný otvor s JZ expozíciou má ob
lúkovitý tvar široký 7,3 m a vysoký p ri
bližne 3,------3,8 m. Je situovaný na okraji
svahu v tesnej blízkosti prechádzajúceho
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výrazného zvieracieho chodníka. Od otvo
ru  sa strop smerom dovnútra postupne 
znižuje až ku charakteristickému zúžené
mu portálovitému úseku, odkiaľ sa znovu 
dvíha a vyúsťuje do širokej siene vysokej 
okolo 3,5 m, so šírkou priestoru 8 m. Dno 
jaskyne je spočiatku vodorovné, na za
čiatku siene začína mierne stúpať a pre
chádza ďalej cez nízky vápencový stupeň, 
odkiaľ už strmšie pokračuje až na koniec 
jaskyne. Jaskyňa končí postupným zúže
ním a upchaním vápencovými balvanmi a 
mäkkým sintrom. Zameraná dĺžka jaskyn
ných priestorov je 27,2 m.

Jaskyňa Kamenné mlieko je vytvorená 
v tenko-hrubodoskovitých, vo vyššej časti 
súvrstvia masívnych, silne popukaných tm a- 
vosivých spodnokriedových muránskych 
vápencoch (barém-sp. apt) dielčieho prí
krovu Havrana krížňanskej jednotky. Mu
ránske vápence m ajú organodetritickú až 
organogénnu štruktúru  a sú prestúpené 
žilkami bieleho-sivobieleho sekundárneho 
kalcitu (hrúbka žiliek 0,1—1 mm). Makro
skopický pozorovať vo vápenci aj roztrú
sené drobné krinoidové články. Časté sú 
súvislej šie polohy čiernych rohovcov. Ro- 
hovce sú na mnohých miestach vyprepa
rované a vyčnievajú zo stropu alebo stien 
v jaskyni.

Pohľad z jaskyne Kamenné mlieko.
Foto: autor

M uránske vápence sú veľmi náchylné na 
skrasovatenie. Vznik jaskynných priesto
rov možno vysvetliť koróziou tektonicky 
porušených vápencov presakujúcim i a t
mosférickými vodami a mechanickým opa
dávaním (kongelifrakciou) porušenej hor
niny, ktoré sa m arkantne prejavuje v pred
nej časti jaskyne vo vchode a vstupnej 
sieni. Na zreteľnej korodovanej tektonickej 
pukline S — J  sm eru so sklonom asi 85° 
k východu je  vytvorená zadná časť jasky
ne. Vápence m ajú v dôsledku koróznych 
účinkov atmosférickej vody zaujímavú 
makropór ovitú textúru, prejavujúcu sa 
v stropných častiach plytkými úzkymi ka- 
nálikmi a jamkami.

Sekundárnu výplň jaskyne tvoria drob
né vápencové odrobeniny a väčšie balvany 
a najm ä m äkký sinter.

Mäkký sinter pokrýva strop, steny a dno 
jaskyne v rôznych štádiách konzistencie 
(od plastického po pevný a práškový sin
ter) a je zastúpený niekoľkými morfolo
gickými typmi.

1. Mäkký sinter vytvára plastické bra- 
davcovité drobné formy (veľkosti do 5 mm) 
na stenách, strope a  prípadne i na  dne 
jaskylre. Je bielej, krémovej a miestami 
i sivej farby. Väčšinou býva silne nasý
tený jvodou. Smerom von z jaskyne badať 
zreteľný úbytok obsahu vody. Prejavuje 
sa to pevnými, rekryštalizovanými bra- 
davcevitými formami.

2. Na konci jaskyne tvorí m äkký sinter 
súvislejšie podlahové povlaky, nánosy o 
mocnosti niekoľko desiatok cm (max. asi 
40 cm). Je  dosť výrazne jem ne laminova
ný. Laminácia sa prejavuje striedaním  rov
nobežných bielo a krémovo sfarbených 
pruhov. V spevnenej ších častiach pozoro
vať drobnú sférolitickú štruktúru. Mäkký 
sinter je  mineralogický tvorený kalcitom 
(Tab. 1.). Obsahuje značné množstvo vo
dy. Spektrálne boli zistené okrem Ca prv
ky ako Si, Al, Mg a Fe v množstve rá 
dové 100-1 %. Obsahové zastúpenie ziste
ných prvkov udáva priložená tabuľka 
(Tab. 2.).

V spojitosti s týmto typom sa vyskytujú 
oválne, zhruba guľovité, diskovité a hrana
té útvary, nápadne pripomínajúce ooidy 
a pizoidy (jaskynné perly). Ich veľkosť je 
od 0,1—10 mm, najčastejšie sa ich veľkosť 
pohybuje v rozmedzí 2—5 mm. Nachádza
jú  sa na dne vodnej plytkej plôšky o roz
meroch asi 0,4 X 0,4 m (hĺbka vody 1—2 
cm) v blízkosti balvanitého piliera za po- ; 
lyg. bodom č. 3. Na rezoch pozorovať jem 
nú lamináciu. Ich farba býva biela a kré
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mová, občas i sivá. Podrobnejším štúdiom 
bolo zistené, že ide o rozrušený podlahový 
m äkký sinter v mieste intenzívneho pre
sakovania vody zo stropu. Pohybom od
kvapkávajúcej vody sa tvrdé povlaky ale
bo vrstvy mäkkého sintru na dne rozpadá
vajú a izolované sintrové čiastočky nado
búdajú neustálym prevalovaním vo vod
nom prostredí dokonalejší sférický tvar. 
Na ich zložení sa podieľa kalcit.

3. V dôsledku úbytku obsahu vody 
v mäkkom sintri pozorovať miestami 
v prednej časti siene, na strope beztvaré

povlaky (1—4 mm) práškovej konzistencie, 
bielej farby, ťažšie sa otierajúce o prsty. 
Pôjde zrejme už o vyššie štádium rekryš- 
talizácie.

Tvorba mäkkých sintrov v jaskyni Ka
menné mlieko je popri celom rade iných 
faktorov ovplyvňovaná aj vonkajšou tep
lotou. Bolo by iste zaujímavé dlhodobejšie 
sledovanie závislosti medzi mikroklímou 
jaskynného prostredia, vonkajších teplôt 
vzduchu a teplôt vzniku mäkkých sintrov 
(teploty koagulácie, kryštalizácie a rekryš- 
talizácie) v jednotlivých ročných obdobiach.

M i e r k a  

1:100

JA S K Y Ň A  K A M E N N É  MLIEKO

DOLINA MEDZISTENY

VYSVETLIVKY

2 3 / U

6 2?
7 V K 8m\

*  *  
*

10 4L M. 
1L

11 •  •  
•

12 s Iv o d n á  p lo s k á

PODORYS

PRIEČNE REZY

Vysvetlivky k mape Jaskyne Kamenné mlieko:

S.PAVLARCIK, 1981

1-obrys jaskyne 2-obnažené vápencové dno 3-výrazný stupeň 4-približné ohraničenie spádni- 
ce 5-spádnice 6-polygón. bod 7-priečne rezy 8-drobné a balvanité vápencové úlomky 9-ohra- 
ničenie podlahového mäkkého sintru 10-tráva 11-zvieracie exkrementy 12-konáre, drevo
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Prílohy k článku: S. Pavlarčík — Jaskyňa K am enné m lieko . . .

Im — nameraná relatívna in
tenzita difrakčného zo
silnenia

dm — nameraná medzirovin- 
ná vzdialenosť v Á

It — relatívna intenzita di
frakčného zosilnenia u- 
vedená v tabuľkách 

d‘ — medzirovinná vzdiale
nosť v Á uvedená v ta 
buľkách

Rontgen. prístroj Mikrometa 
2, žiarenie Cukoc , filter Ni, 
štrbiny 5’, 10’, rýchlosť otáča
nia ramena goniometra 2° 
min.-1, budiace napätie 30 kV, 
intenzita prúdu 10 m A, oblasť 
meraných uhlov 2 d  4—60’. 
Vyhodnotila Ing. M. Hricová, 
GP Spišská Nová Ves.

Tab. 1. Rontgenodifrakčna analýza mäkkého sin tru

P. č. Im d m
K A LC IT

I ‘ d t

1. 1 3,853 2 3,849
2. 0,5 3,142
3. 10 3,037 10 3,029
4. 2 2,497 5 2,49
5. 3 2,286 6 2,277
6. 3 2,097 7 2,088
7. 2 1,914 8 1,912
8. 2 1,879 9 1,869
9. 0,5 1,628 2 1.626

10. 2 1,604 6 1,601

Tab. 2. Spektrálna analýza mäkkého sintru ’

Zistené obsahy prvkov *

100-1 % 1,0-0,1 % 0,1-0,01 % 0,01-0,001 % Problemat.

Ca A1 Fe 
Si Mg

P n
Na

P Ba Sr B 
Cu Ga 

Y Yb Li 
Ti Ni

Pb

Použitý spektrograf PGS-2, el. 
podmienky stried, obi., gen. 
ABR-3, expozícia 61 sec., štr
bina 0,008 mm, elektródy 
Káblo Topoľčany, medzizobra- 
zovacia clona č. 5, spektr. dos
ky WU-2, vývojka Rodinal, 
zrn. 1:20/6 min., odiskril a vy
hodnotil R. Jelínek, GP Spiš
ská Nová Ves

Tab. 3. Namerané teploty vzduchu a mäkkého sintru v °C

Dátum Miesto Teplota Teplota sintru
merania merania vzduchu strop podlaha

7. 9. 1981 pol. bod 1 +10,2
pol. bod 2 +  8,8
pol. bod 3 +  8,2
pol. bod 4 +  8,7 +6,6 +6,6

23. 9. 1981 pol. bod 1 +19,0
pol. bod 2 +14,8
pol. bod 3 +11,4
pol. bod 4 +  9,8 +7,6 +7,5
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R N D r .  Pavol D ev án

Pozorovanie driftu evertebrát v toku - 
nádejná pomôcka pre výskum podzemných 
priestorov

Mnohými našimi jaskyňam i pretekajú 
vodné toky, ktoré vznikajú buď priesakom 
vody do podzemných priestorov, alebo po
norom povrchového toku. V povrchových 
tokoch žije na dne a v substráte dna množ
stvo živočíchov — bezstavovcov (Everte- 
brata). Medzi nim i (okrem mikroskopic
kých) najpočetnejšie sú larvy hmyzu a má- 
loštetinaté červy. Niekedy prevažujú kri- 
váky (Gamarus). Tieto živočíchy, hlavne 
larvy hmyzu, využívajú prúd vody na svo
je premiestňovanie, prípadne sú ním <*str- 
hávané, a tvoria tak  tzv. drift. U tokov, 
ktoré sa ponormi dostávajú do jaskynných 
priestorov, drift pokračuje do podzémia 
tým skôr, že larvy intenzívne driftujú 
v noci a teda nemusia zaregistrovať-Sve
telný rozdiel a zosadnúť na dno. Ako sme 
predbežne zistili v Brestovskej jaskyni, 
larvy hmyzu pri tomto prekonávajú znač
né prekážky — napr. sifón hlboký 17 m, 
ale neusadzujú sa na dne podzemného 
toku. Naopak, driftu jú  cez jaskyňu von. 
Predpokladám, že keď tok síce na povr
chu tvorí ponor, ale v podzemí po niekoľ
kých metroch (i desiatkach metrov) je  „ce- . 
dený“ suťou či závalom, žiadne larvy hmy
zu nemôžu driftovať cez túto prekážku. 
Čiže ak tok miznúci pod zem má drift, 
ale jaskynný tok nie, potom buď tok ne- 
vteká do jaskyne priamo, alebo vôbec. 
Je si treba uvedomiť, že zachytávanie d rif
tu  v jaskyni musí trvať dlhšie ako na po
vrchu, lebo sa predpokladá určité „zrie
denie“ driftu. Z druhového zloženia drif- 
tujúcich organizmov na jednotlivých mies
tach odberu v jaskynných priestoroch je 
možné usudzovať na pravdepodobný vý
skyt, a v budúcnosti hádam  aj rozsah, 
napr. sifónov medzi miestom odberu a 
ponorom povrchového toku, keďže sifón 
môžu prekonať len dobre plávajúce, alebo 
malé larvy, zatiaľ čo u slabších plavcov

a masívnejších organizmov je to neprav
depodobné. Teda porovnanie driftu v po
nore a v jaskyni nám môže veľa odhaliť. 
Táto metóda, ak sa osvedčí na rozsiahlej
šom materiáli, bude ako orientačná po
môcka efektívna, lebo hrubé určenie sku
pín hmyzích lariev a ich vzájomný pomer 
určí pracovník, ktorý prešiel krátkym  za
cvičením, pomocou obyčajnej lupy pria
mo na mieste. Detailnejšia analýza sa dá 
urobiť len laboratórne, ale tá  bude nutná 
len vo zvlášť sporných prípadoch.

Zatiaľ som skúmal drift len v Brestov
skej jaskyni, ale pre overenie spoľahli
vosti metódy využitia tohoto úkazu na in
dikáciu prekážok podzemného toku ako i 
pre prehĺbenie ďalších poznatkov o drifte 
v podzemných tokoch je  nutné spracovať 
vzorky z viacerých lokalít. Obraciam sa 
preto s prosbou o spoluprácu na širokú 
jaskyniarsku verejnosť — teda o poskyt
nutie vzoriek driftu, odobraných podľa 
ďalej uvedenej metodiky, a nevyhnutných 
údajov.

Drift odoberáme sieťkou z mlynárskeho 
hodvábu (ako na planktonkách, ktoré po
užívajú akvaristi na chytanie tzv. „vod
ných blšiek“). Sieťka predstavuje vrecko 
hlboké 30 cm o priemere 28—30 cm, pri 
ústí s drôteným rámom (ako malá motýľ- 
kárska sieťka). Na ráme je navarené d r
žadlo. Sieťka sa upevňuje do toku tak, 
aby bola polovica kruhového otvoru nad 
vodou a polovica pod hladinou (aspoň pri
bližne), pričom ústie je kolmé na prúd vo
dy. Vodou strhávané čiastočky a živočíchy 
sú zachytávané v sieťke. Spodný okraj rá 
mu sieťky sa nemá priamo dotýkať dna 
a dno nesmie byť v čase odberu driftu 
nad miestom odberu rozrušované. Doba 
expozície sieťky v povrchovom toku má 
byť najmenej hodinu, v jaskyni najlepšie 
raz toľko. Dobré je na povrchu odobrať
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viac vzoriek (ráno, na obed a pri stmie
vaní) a pod zemou i celých 24 hodín. 
Vzorku zo sieťky presypeme (dôkladne!!) 
do dobre uzatváratelnej širokohrdlej fľa
še a zalejeme 4% formaldehydom, v prí
pade núdze 90% denaturovaným liehom, 
ktorý ale musíme po 24 hodinách vyme
niť za čerstvý (raz). Do vzorky vhodíme 
lokalitný štítok — lístok papiera na ktorý 
mäkkou ceruzkou uvediem e: dátum  a 
miesto odberu, hodiny expozície sieťky 
(od do), rýchlosť vodného prúdu (meriame 
pomocou stopiek a plaváku), hĺbku toku 
a iné údaje na dokreslenie okolností od
beru (napr. za sifónom ap.). Cím viac po
drobností sa uvedie o okolnostiach odbe
ru, tým  lepšie, lebo drift, ako mnohé iné 
prírodné javy, je ovplyvňovaný mnohými 
činiteľmi. Vzorky môžu byť z úplne pre
skúmaných priestorov ako i z neznámych. 
Metódu navrhovanú v tomto článku je 
treba všestranne preveriť.

Tí, ktorí m áte záujem o prieskum  toi- 
hoto úkazu a o preverenie nádejnej me
tódy, odoberte vzorky podľa uvedeného 
návodu a zabalené v nepremokavom oba
le (stačí polyetylénový sáčik — proti úni
ku formalinu — a ten do obyčajnej kra- 
bice) ich pošlite na moju adresu. Ako do
plnok sú vítané vzorky z dna, ktoré odo
berám e tak, že nohami vírime m ateriál 
dna a do driftovej sieťky zachytávame vo
dou strhávané organizmy. Tieto vzorky 
opatríme takisto lokalitným štítkom a kon- 
zervujeme. Vzorky z dna odoberáme po 
odobratí driftu  a to ako z ponoru, tak  
i z podzemného toku. Sieťku p ri tomto 
odbere držíme tesne nad dnom.

O výsledkoch tohoto výskumu budem 
podrobne informovať na stránkach Spra- 
vodaja.

VODOTESNÉ ■  n a ----------- :-------
ČELOVÉ BfJŽjnPfl  TECHNIKA

OSVETLENIE W u M  VÝSTROJ

R N D r .  Z d e n k o  H o c h m u th

Banícke čelové akumulátorové svietidlo, 
známa „Nifka“, je  zdroj svetla používaný 
mnohými našimi jaskyniarmi. Pre svoju 
relatívnu dostupnosť a značnú spoľahli
vosť i solídnosť prevedenia sa používa 
v jaskyniarskej praxi vo viacerých úpra
vách (pozri napr. L. Jech: Spravodaj SSS 
4/1976). Jednou z možností je  využitie 
svietidla na speleopotápačské účely. Vo
dotesná úprava, ktorú v nasledujúcom po
pisujeme, je však vhodná i do extrémne 
vlhkých či bahnitých jaskýň, umožňuje 
napr. umývanie svietidla bez obáv z vnik
nutia vody dovnútra.

Pôvodné svietidlo nie je dokonale utes
nené v nasledujúcich miestach:

1. zvláštne profilové tesnenie skla a pa
raboly je  nedokonalé,- navyše prstenec na 
reflektore nie je možné dokonale dotiah

nuť pre zhrubnutie na konci závitu tele
sa svietidla, ako i poistný výbežok.

2. nie je  utesnený vypínač (priechodka),
3. nie je  utesnená skrutka dotláčajúca 

pružinku a guľku,
4. nie je  utesnený priestor akumulátora.
Na tieto časti je potrebné sa zamerať

pri dodatočnej úprave svietidla na vodo
tesné. Odporúčame nasledovný postup.

1. Rozmontujeme reflektor svietidla a 
to tak, že opatrne odpílime výbežok (A), 
v ktorom je  zaskrutkovaná skrutka pois
ťujúca doťahovací prstenec (2). Po uvoľ
není prstenca vyberieme z telesa reflektora 
(1) parabolu (4) i sklo (3) spolu s profi
lovým gumeným tesnením. V zadnej časti 
reflektora je umiestnená skrutka M-4 
s trojuholníkovou hlavou. Urobíme do nej 
zárez nožíkom vyskrutkujem e ju  a vybe-, 
rieme z dutiny pružinku (5) a guličku (6).' 
Vypínačom (3) otočíme do takej polohy, 
aby bol prístupný červík M-2 (7). Červík
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vyskrutkujem e a vyberieme von bakeli
tový palec (8) a vypínač (3).

2. Na telese reflektora prevedieme tie- 
, to úpravy:

Skrátim e odrezaním ostrým nožom alebo 
skalpelom o 3 mm prednú časť telesa ref
lektora (1), (B). Zhrubnutie na konci zá
vitu, ktoré bráni dotiahnutiu, prstenca, 
odstránime po celom obvode opilovaním 
(C). Z pôvodného tesnenia čelného skla 
vyrobíme vystrihnutím  nožnicami 2 nové 
kruhové tesnenia podľa obr. — D a E.

Bakelitový palec vypínača skrátim e opi
lovaním z vonkajšej strany o 1,5 mm.

3. Celý reflektor skompletizujeme na
sledovným spôsobom:

Do vybratia vo výbežku vypínača vloží
me nový gumený O-krúžok (F) rozmerov 
10X6 mm (CSN 02 9280.2), bežne používa
ný vo vodovodných kohútikoch. Zasunie
m e vypínač (3), ktorého hriadeľ sme na
mazali vazelínou. Z vnútornej strany na- 
sunieme skrátený palec (8) a zaskrutku
jeme poisťujúci červík (7). Pre istotu do
tiahneme zvnútra dutú skrutku, ktorá do- 
tláča koncovku prívodného kábla.

Do otvoru v zadnej strane reflektora 
vložíme späť guľku (6), pružinku (5) a no
vú mosadznú skrutku M 4X7 (G) s pol

gúľ atou alebo valcovou hlavou, na ktorú 
je nasunutý O-krúžok rozmerov 8X4, prí
padne iné vhodné tesnenie (H). Skrutku 
dotiahneme.

Do vybratia v čele reflektora vložíme 
tesnenie D, potom parabolu, tesnenie E 
a napokon sklo. Nasadíme prstenec, ktorý 
dotiahneme značnou silou.

Tesnosť reflektora môžeme vyskúšať 
ponorením do vody, prípadne po odskrut- 
kovaní skrutky M-4 (G) nasunieme na vý
bežok vhodnú hadicu a fúknutím  dovnútra 
zisťujeme odolnosť na pretlak tiež pono
rením do vody.

Takýmto spôsobom utesnený reflektor je 
možné používať akumulátora, napájaný 
iba obyčajnými plochými batériami, prí
padne namiesto pôvodnej žiarovky použiť 
redukciu podľa návrhu L. Jecha. Podľa 
potreby treba skrátiť prívodný kábel a 
vyrobiť púzdro na batérie (vhodné tiež 
podľa návrhu L. Jecha). To, že sa batérie 
dostávajú do styku s vodou nie je na zá- 
vadu, po akcii sa jednoducho vymenia. 
Dôležité je  však zaliatie koncov káblov 
lepidlom chemoprén, aby sa vlhkosť ne
dostala dovnútra do kábla.



t r n n i n / n i D n iD in T Á

V prípade, že sa rozhodneme vyriešiť 
i vodotesné uzavretie púzdra akumuláto
ra, je situácia zložitejšia, pretože pôvodný 
vrchnák púzdra, v ktorom je i usmerňo
vač, je utesniť pomerne zložité (skúšalo sa 
zaliatie epoxidom). Je výhodnejšie vyro
biť si úplne nový vrchnák.

Nový vrchnák je výrezaný z textitu, 
príp. novodur, alebo i dural (rozmerov
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155X65 hrúbky 15 mm, v ňom je vyfré- 
zovaná dutina 115X40X5 mm, vyvŕtaná 
diera a narezané závity podľa výkresu. 
(Obr. 2).

Pri rekonštrukcii z pôvodného púzdra 
demontujeme pôvodný vrchnák a tiež i •. 
plechové úchyty vyrazením čapov z boč
ných konzol (A). Pôvodný vrchnák roz
montujeme vyskrutkovaním 6 skrutiek na



spodnej strane a vyberieme z neho prí
vodnú šnúru i s gumenou koncovkou 3, 
ktorú použijeme v novom vrchnáku a tiež 
i prítlačné teleso (2), ktoré je vo vrchnáku 
lipevnené dvoma skrutkam i zospodu.

Do nového vrchnáka (1) umiestnime 
šnúru gumenou koncovkou do kužeľovej 
priehlbne 0  16/8, káble vychádzajú dovnú
tra  otvorom. Na gumenú koncovku je nasu- 
nuté prítlačné teleso (2), avšak pôvodné 
uzavreté otvory so závitmi M-4 sú prevŕ
tané na 0  5. Skrutkam i M-5 je  teleso pri- 
skrutkované k  vrchnáku, čím gumená kon
covka utesňuje prívodný kábel v otvore.

V nútri vrchnáka upevníme skrutkam i 
M-5 X 8 pružné kontakty rozmerov 33X6 
vyrobené z bronzového plechu 0,7 mm a 
k nim priletujem e konce káblov vychá
dzajúce z koncovky. V prípade výroby 
vrchnáka z duralu je potrebné kontakty 
od vrchnáka odizolovať.

Vrchnák je od spodného dielu utesnený 
plochým gumeným tesnením rozmerov 
135X65 mm s výrezom 117X45 mm vy
robeným z plochej gumy hr. 2 mm (duša 
nákl. automobilu).

Vlastné prichytenie vrchnáka je preve
dené pomocou 2 dlhých skrutiek M-4X72 
mm s krídlovými maticami a podložkami 
ktoré sú v bočných konzolách uchytené 
pomocou valčeka X10/14 (mosadz) s prieč
ne vyvŕtaným  otvorom 0  4,2, v ktorom 
držia hlavy spomínaných dlhých skrutiek. 
Valčeky držia v pôvodných otvoroch kon
zoly skrutkam i M-4X17.

Po dotiahnutí krídlových matíc na dl
hých skrutkách je vrchnák dokonale utes
nený proti vnikaniu vody a celok znáša 
i pomerne značný pretlak (do hl. cca 30 m). 
Pri používaní vo väčších hĺbkach sa odpo
rúča vyliatie špár medzi akumulátormi 
lepidlom Epoxy 1200.

ORGANIZAČNÉ 
SPRÁVY .

J. K o p e ck ý  - Dr.  E. Madera

SYMPOSIUM O P5EUDOKRÄSU

Ve dnech 9.—12. 9. 1982 se konalo v Janovičkách u Broumova Sym posium o pseudo- 
krasu, které organizovala Ústrední odborná komise pro výchovu České speleologické 
společnosti jako centrálni akci ČSS. Cílem Symposia bylo shrnutí a zhodnocení dosavad- 
ních znalostí o pseudokrasu v ČSSR, prípadné i v jiných státech. Rešeny byly otázky jak  
praktické (zamérené na regionálni nebo lokálni prúzkum), tak i obecné, nebot proble
matika pseudokrasu je stále rozdílné chápána a vysvétlována.

V pátek 10. 9. 1982 se uskutečnila ex
kurze venovaná pseudokrasovým jevúm 
Teplických skal a Broumovských stén roz
delená do dvou samostatných tras — po
vrchové a podzemní. Zájemci navštívili 
mimo rady povrchových pseudokrasových 
jevú i pseudokrasové jeskyné pod Lucife- 
rem  a pod Korunou. Exkurzi vedli RNDr. 
J. Vítek, J. Kopecký a další členové ZO 
CSS 5-02. Pro účastníky byl vydán ex- 
kurzní prúvodce. Pátečhí večerní program

byl vénován besedé s diapozitívy o pseu
dokrasu Broumovské vrchoviny (Adršpaš- 
sko-teplických skal, Ostaše, Broumovských 
stén, pŕednášeli O. Jenka a J. Kopecký).

Oficiálni zahájení Symposia probéhlo 
v sobotu 11.9. 1982 za prítomnosti R. Kry
la, vedoucího odboru kultury  ONV Ná- 
chod. Záštitu nad akci prevzal odbor kul
tury  ONV v Náchodé, MéNV v Broumové 
a ZV ROH n. p. Meopta Hynčice. Sympo
sia se zúčastnilo 72 účastníku, z toho 18
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RNDr. J. Vítek pŕednesl úvodní referát. V so
botu 11. 9. 1982 ŕídili zasedání dr. M. Z. Pu- 
linová a J. Ŕehák.

Foto: O. Jenka

z NDR (zastupovali organizace DVBO 
Dresden, Sud Harz a Rúbeland) a 8 z PĽR 
(mj. z Katovické a Vroclavské univerzity 
a PTTK Bobry Žagaň).

Úvodní referát pŕednesl RNDr. J. Ví
tek. V sobotním jednání bylo prednesene 
17 referátú. Z nich byly vénovány obecné 
problematice pseudokrasových jevú a dy- 
namice j ej ich vývoje referáty RNDr. J. 
Vítka, ing. J. Rybáŕe, CSc., ing. B. Košťá- 
ka, CSc., regionálni problematice J. Ko- 
peckého, J. Wagnera a L. Šromové, V. 
Sutty, V. Stárky, J. Zvelebila, p. g., PaeDr. 
E. Madéry. O problematice výzkumu pseu- 
dokrasu a dosažených poznatcích v NDR 
referovali W. Graf, P. Rôsler, p. m. R. 
Winkelhofer, v PLR ing. dr. S. Cacoň a 
dr. M. Z. Pulinová, o pseudokrasu ve vul
kanických horninách Ecuádoru a Galapág 
RNDr. V. Lysenko. Ve večerních hodinách 
pokračoval program neoficiálni besedou 
s diapozitívy o krasu Krymu a Kavkazu 
(J. Wagner), krasu Julských Alp (R. Tás-
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ler), Rakouska a PLR (speleologové PTTK 
Bobry Žagaň).

V nedélním dopoledním jednání 12. 9. 
1982 bylo pŕedneseno 5 referátú k proble
matice pseudokrasu v okolí Svitav (RNDr. 
J. Stacke), rozšírení sufózních tvarú na 
východní Moravé (RNDr. K. Kirchner), 
o skalních misách v pískovcích (RNDr. J. 
Vítek), o žlábkových škrapech v granito- 
idech( doc. dr. J. Demek, DrSc.), k  prob
lematice pseudokrasových tvarú nejjižnéj- 
ších výbéžkú svrchní kŕídy Českého masí
vu na Moravé (J. Musil).

Z jednání Symposia vyplynuly závery, 
které byly po diskusi v závéru nedélního 
jednání prijatý  všemi ú č a s tn ík y R e fe rá 
ty prednesené na Symposiu ukázaly na 
značný rozsah pseudokrasových jevú, kte
ré j sou oprávnéné pŕedmétem zájmu spe- 
leologú a odborníkú dalších oború. Z poz- 
natkú prednesených na Symposiu vyply
nulo, že existuje graduální prechod mezi 
tvary  v krasových a tvary  v nekrasových 
horninách. I v tzv. „pravých“ krasových 
oblastech se vyskytují pseudokrasové je- 
vy. Na druhé strane v tzv, „nekrasových“ 
oblastech probíhají pochody, které je mož
né ozpačit j ako krasové procesy. Je nutné 
další upŕesnéní terminológie krasových a 
pseudokrasových jevú. Z referátú  predne
sených českými i zahraničními účastníky 
Symposia vyplynula potreba rozšírení me- 
zinárpdní spolupráce pri studiu pseudo
krasových jevú. Predložené poznatky uka
zuj í na nutnost studia současných pseudo
krasových pochodú na pŕ. méŕení pohybú 
blokú na svazích mj. pomoci metód vyvi
nutých v ČSSR v ČSAV, pohybu kŕemi- 
čitanú v současném m írném  humidním 
podnebí a dalších problémú. Obsah refe- 
ra tú  prokázal význam studia pseudokra
su z hlediska hospodáŕského využití úze
mí s výškytem téchto jevú a z hlediska 
ochrany a využití životního prostredí. Do 
budoucnosti se jeví žádoucí komplexní 
výzkum pseudokrasových jevú na bázi 
úzké spolupráce České speleologické spo- 
lečnosti s profesionálními vedeckými a od
bornými pracovišti.



Juraj Kouril

Študijná cesta do krasových oblastí 
RUMUNSKA

Niekoľkoročná spolupráca členov OS 
Cachtice s rumunskou jaskyniarskou sku
pinou CSA Focul Viu z Bukurešti v roku 
1982 vyvrcholila v poradí už ôsmym pra
covným pobytom našich jaskyniarov v Ru
munsku. Tento rok sme sa zúčastnili 
dvoch pracovných táborov, prvý sa konal 
v druhej polovici júla v pohorí Retezat, 
druhý v prvej polovici augusta 82 v poho
rí M untii Apuseni. Organizácia a spôsob 
práce v táboroch má už svoje ustálené 
pravidlá, ktoré aj tento rok zabezpečili 
hladký priebeh akcií a dobrú úroveň vý
sledkov.

Za Čachtickú skupinu sa výpravy zú
častnili: Ivan Handl, Alena Kolínková, Ja 
roslav Kouril, Juraj Kouril, Emília Kcyrá- 
ková, Ľubomír Šujan a Jaroslav Zôldfay. 
Presun väčšiny účastníkov sa začal 14. 7., 
Jaroslav Zoldfay vycestoval o tr i dni me- 
skôr, cieľom bolo táborisko Casa Cim- 
pusel v hornom povodí rieky Jiu  de Y#st, 
v doline pod 15 km dlhým a až 2000 m 
n. m. vysokým hrebeňom Malého Reteza- 
tu. Celý hrebeň je tvorený druhohornými 
sedimentami o mocnosti okolo 1000 m 
a je  predmetom skúmania rum unských i 
našich jaskyniarov už tre tí rok. Zdá sa, 
že táto  oblasť je  z hľadiska možnosti no
vých objavov v súčasnosti už značne vy
čerpaná. Svedčí o tom tá  skutočnosť, že 
hoci skupina, v ktorej pracovali naši jas- 
kyniari bola čo do počtu novoobjavených 
jaskýň najúspešnejšia, podieľali sme sa na 
objavení iba ôsmich krasových lokalít, čo 
je niekoľkonásobne menej ako po iné ro
ky. Väčšinou išlo o neveľké jaskyňky (oko
lo 20 m), najvýznamnejší bol objav 14 m 
hlbokej priepasti, vytvorenej jediným veľ
kým 10 m vysokým dómom. Výrazný po
diel na tejto skutočnosti mali aj nepriazni
vé snehové pomery, firn sa nachádzal nie 
len vo vyššie položených priepastiach, ale 
dokonca i v ponoroch ležiacich na úrovni 
tábora (1200 m  n. m.). Vytrvalý dážď nás 
donútil predčasne ukončiť tábor v Rete- 
zate, 28.—29. 7. 1982 sme sa spolu s dvomi 
rum unským i a dvomi východonemeckými

jaskyniarm i presunuli na severozápad Ru
munska, na krasovú planinu nad dedinou 
Rosie severozápadne od mesta Beius. 
V blízkom okolí Rosie sa nachádza veľké 
množstvo krasových lokalít, najvýznam
nejší je systém tvorený jaskyňam i Izbuc 
Toplita, Ciur Ponor, Ciur Izbuc. Všetky 
tri jaskyne sú známe prakticky od nepa
mäti (ide o husto obývanú oblasť, vchody 
týchto jaskýň sú veľmi nápadné a ľahko 
prístupné, nachádzajú sa len niekoľko mi
nút chôdze od posledných domov), no do
teraz neboli solídnejšie zmapované. Práca 
tábora bola zameraná na mapovanie a 
dôkladný prieskum jaskýň Ciur Ponor a 
Ciur Izbuc a niekoľkých blízkych, menej 
významných lokalít. Členovia našej sku
piny pracovali predovšetkým v Ciur Po
nore, na ktorý bola sústredená hlavná po
zornosť. Do konca tábora tu  bolo zame
raných závesným kompasom a sklonome
rom okolo 9500 m jaskynných priestorov 
(hĺbka —180 m), z toho vyše 500 m bolo 
novoobjavených. Celá jaskyňa je neoby
čajne zaujímavá, je pretekaná 3400 m  dl
hým aktívnym tokom, fosílne časti sú 
okrem klasickej kvapľoviny vyzdobené aj 
kríčkovým aragonitom a sadrovcom, časť 
jaskyne sa nachádza vo vrstve zlepencov 
a pieskovcov s množstvom fosílnych ná
lezov (belemnity). Nemenej zaujímavá bo
la i druhá mapovaná jaskyňa, vyše 1000 m 
dlhý Ciur Izbuc (s vchodom 200 m vzdia
leným od vchodu Ciur Ponoru, v podzemí 
sú obe jaskyne oddelené iba niekoľkými 
desiatkami m etrov neprielezného aktívu) 
s náleziskom ľudských stôp (pravdepodob
ne z paleolitu). Z ďalších lokalít, na kto
rých naši členovia pracovali, bola najvý
znamnejšia 250 m dlhá jaskyňa Dobos.

V týždni od 1. 8. do 8. 8. sa pracovného 
tábora v Rosi zúčastnilo aj 6 jaskyniarov 
z OS Prešov, pod vedením Ervína Né- 
methyho.

Členovia našej skupiny sa na cestu späť 
vydali 12. 8., domov sme dorazili 14. 8. 
1982, už tradične obohatení o množstvo 
zážitkov a skúseností.

43



Ako je to s karbidom?
V posledných rokoch došlo u nás k ho

tovej explózii vo vývoji acetylénového 
osvetlenia. Vzniklo množstvo rôznych rie
šení acetylénových vyvíjačov aj horákov. 
Neustále vzrastá počet majiteľov karbi- 
diek, ktorí čím ďalej tým viac naliehajú 
na vedenie spoločnosti o zásobenie OS kar
bidom.

Nuž, zdá sa, že na nejaký čas sa nám 
to podarilo. Momentálne o karbid nie je 
núdza, ale nikto nemôže vedieť čo prine
sie budúcnosť. Preto nám  nezaškodí naučiť 
sa zaobchádzať s karbidom tak, ako sa 
to patrí.

My, čo už karbidky dlhšie používame, 
vieme akú cenu má niekedy aj päť či 
šesť zrniek prebratých z už vyreagovaného 
vápna, vysypaného zo spodnej nádobky 
nášho vyvíjača. Karbid vápnika CaC2 mo
mentálne nakupujeme v 100 kilogramo
vom balení v sudoch z oceľového plechu. 
Väčšinou si ich oblastné skupiny berú do 
rôznych nádob z kovu alebo z plastu, ale 
stáva sa, že početnejšie skupiny prevezmú 
aj originálne balenie, jeden celý sud. 
V niektorých skupinách som si všimol, že 
pred pracovnými akciami si chodia nabe
rať karbid z týchto nádob. Zo začiatku je 
to dobré, ale ku koncu už len lovia nejaké 
tie zrnká v hrubej vrstve prachu. Neuve
domujú si, alebo si nechcú uvedomiť, že 
pri každom otvorení nádoby sa vzduch vo 
voľnom priestore nádoby čiastočne vyme
ní. Nuž a na vzduchu sa karbid rozpadáva
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na prach, ktorý je pre nás prakticky ne- 
použiteľný. V nutnom prípade si ním  na
plníme vyvíjače, no priznajme si, že si 
tým len strpčíme život.

Doporučujem vám preto, aby ste karbid 
skladovali radšej v pevnejších polyetylé
nových vreciach alebo sáčkoch, ktoré po 
každom otvorení starostlivo zaškrtíte, aby 
sa vytlačilo čo najviac voľného vzduchu. 
Budete mať aj lepší prehľad o stave zásob 
karbidu.

Na bežné pracovné akcie, kde predpo
kladáte použitie väčšieho množstva, než 
je jedna náplň vášho vyvíjača, je  vhodné 
si zabaliť ešte jednu dávku, alebo viac dá
vok do dvoch, resp. troch polyetylénových 
sáčkov. Karbid je takto do batohu dobre 
baliUIný a zaujme vám len najnutnejší 
priestor. Vyprázdnený sáčok potom mô
žete použiť na vyreagované hasené vápno 
z vyvíjača.

Do jaskýň, kde by obsah batohu mohla 
ohroeiť voda, alebo na stálu zásobu v pod
zemí je vhodnejšie použiť prim eranú, dob
re uzavierateľnú nádobu z plastu so ši
rokým hrdlom.

Za zmienku stojí aj p rax  francúzskych 
jaskyniarov, ktorí karbid prepravujú a 
skladujú v tzv. prepravných vrecúškach, 
v 30—40 cm kuse motocyklovej duše, kto
rej obidva konce zahnú a priškrtia 1 cm 
širokým pásom okrúhlej gumy, odreza
ným taktiež z motocyklovej duše.

SPODNÉ PRÁDLO

V športových predajniach dostanete kú
piť jednodielne spodné prádlo (polokom- 
binézu) pre hokejistov. Vyrába ho OPP 
Podébrady pod označením Trikovec pre 
mužov TR-08 a predáva sa za cenu 110.— 
Kčs. Ak sa vám to podarí nájsť vo farbe 
celkom svetlo sivej, tak  neváhajte. Je to 
m ateriál Thermo vyl, ktorý obsahuje 30 % 
chlorových vlákien a m á celkom dobré 
elektrostatické vlastnosti.

Podobne je tomu aj s dvojdielnym pán-
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skym spodným prádlom, ktoré dostanete 
kúpiť bežne v predajniach textilu. Vyrá
ba ho Slovenka Banská Bystrica vo svo
jom závode Turzovka. Svetlosivý m ate
riál je taktiež Thermo vyl. Najskôr ho do
stanete kúpiť v značkovej predajni Slo
venky v B. Bystrici. Spodky sa predávajú 
pod obchodnou značkou Fukso v cene 46.— 
za I. akosť a 39.— za II. akosť. Nátelník 
pod značkou Fular v cene 42.— za I. akosť 
a 36.— za II. akosť. Tým, ktorí sú hákli- * 
vej ši na obličky doporučujem dámske spod
né nohavice značky Fabula za 26.— Kčs.



Sú vyrobené z m ateriálu Thermovyl-Wol- 
pryl, ktorého dobré vlastnosti isto oceníte. 
M ateriály Thermovyl predavačky textilu 

, poznajú pod názvom zdravotné, alebo reu
matické spodné prádlo.

A nakoniec ešte jedna dobrá rada. Na 
nátelníku Fular si urobte asi 20 cm hlbo
ký výstrih s jednoduchými gombíkmi. Bu
dete sa v ňom cítiť voľnejšie a pomôže 
vám to pri odparení, ak sa v jaskyni za
potíte.
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NOVÝ ZÉLAND
Najhlbšie jaskyne:
1. Nettlebed cave (dolina Pearse, Mt. Ar- 

thur) — 655 m
2. Greenlink cave (Takaka Hill) — 372 m
3. Harwood hole — Starlight cave (Taka

ka Hill) — 357 m
4. Gorgoroth cave (Mt. Arthur) — 346 m
Najdlhšie jaskyne:
1. Nettlebed cave (dolina Pearse, Mt. Ar

thur) ' 16 475 m
2. Gardners Gut cave (Waitomo) 11 721 m
3. Metro cave (Nilo river) 8000 m
4. Nangawithitikau systém (Oparure)

5901 m

Jaskyňa Nettlebed cave bola objavená 
v roku 1978 (1,3 km a —29 m). P ri ďal
šom objavovaní v  rokoch 1978-79 bola 
predĺžená na 16,5 km a prehĺbená na 
289 m (+260, —29). V roku 1982 v nej 
dosiahli prevýšenie 655 m (+626, —29) a 
vzdialenosť 16,5 km.

V jaskyni môže byť dosiahnuté až 1000 
metrové prevýšenie a je predpoklad, že 
sa nájde spojenie s jaskyňou Gorgoroth 
cave (—346). Znamenalo by to traverz 
s výškovým rozdielom 900 metrov.

(P. Courbon — Francúzsko)

VYSOKÉ VSTUPNÉ
Keď sa muž s maskou objavil v jaskyni 

Marengo cave v štáte Indiana v USA a 
odpálil svoju odistenú zbraň do stropu, 
niektorí z 27-ich návštevníkov jaskyne si 
mysleli, že je  to časť z programu. Ale 
keď muž prikázal, aby sa nikto ani nehol 
a začal zbierať peňaženky a náprsné taš
ky, už turisti začali pochybovať, že to bola 
časť programu.

„Ľudia, toto je skutočnosť“, oznamoval 
sprievodca Peter Grecelius prekvapeným 
a hromžiacim turistom a sám ako prvý 
vyprázdnil svoju náprsnú tašku. Pozbie
ralo sa len 300 dolárov. Bandita chňapol 
po nich a s úškrnom urazeného za ne
úspech vypol svetlá v Music sále, zničil 
Creceliusovu lampu a nechal tam  všetkých 
v tme s biednou predstavou o východe 
z jaskyne. Crecelius zapálil cigaretový za
paľovač a s jeho svetlom našiel najbližší 
vypínač.

Nikomu sa neublížilo, no tých 27 tu 
ristov už istotne nikdy nezabudne na ná
vštevu Marengo cave 23. júla 1982.

(preložené z NSS News)

PAPUÁNSKA NOVÁ GUINEA 
Už štvrtá expedícia pôsobila v oblasti 

Muller Range od júla do augusta 1982. 57 
člennú expedíciu viedla opäť Júlia James 
zo Sydney. Pracovalo sa jednak vo vyso
kohorskom krase oblasti Legari, bolo tiež 
objavených ďalších 2 alebo 3 km v jas
kyni Atea Kanada, ktorá má teraz dĺžku 
cca 33 km. Potom však bola aktivita kon
centrovaná do oblasti Mamo. Jaskyňa Ma
mo Kanada, predtým  volaná Hadia Yanea- 
bogairi bola objavená v roku 1978. Počas 
expedície 1982 bola predĺžená na 52 km 
a hĺbku 520 metrov. Týmto sa Mamo Ka
nada stala najdlhšou a najhlbšou jasky
ňou v PNG a 12. najdlhšou na svete.

Rubriku spracoval G. Stibrányi
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Farebné fotografie na obálke:

1. strana: Krasová jama s vchodom do jaskyne Sima G.E.S.M., Serrania de Ronda, Španielsko.
Foto: G. Stibrányi

2. strana: Jaskyňa Sima G.E.S.M. v hĺbke —220 m, Španielsko. . Foto: M. Hujdič

3. strana: Krasový reliéf pohoria Serrania de Ronda, Torecilla 1919 m, Španielsko.
Foto: G. Stibrányi

4. strana: Pobrežie Kantábrie v Lienceres pri Santanderi, Španielsko. Foto: G. Stibrányi
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