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Predkladáme prvé tohtoročné číslo Spravodaja SSS. V úvodnej 
časti uverejňujeme správu o činnosti Slovenskej speleologickej 
spoločnosti za rok 1978, ktorú zostavil tajomník Ing. Jozef Hla
váč. V správe sa hodnotí celková činnosť SSS, jej riadiacich zlo
žiek ako aj činnosť jednotlivých oblastných skupín a ich výsledky, 
dosiahnuté pri speleologickom prieskume. 
Aj druhý príspevok pripravil tajomník SSS Ing. Jozef Hlaváč. 
V príspevku sa vracia k hodnoteniu odborného školenia členov 
SSS, ktoré sa uskutočnilo v novembri 1978 v Demänovskej doline. 
$kolenie zabezpečovalo MSK a OS Liptovský Mikuláš a b910 ve
nované problematike krasovej hydrológie pod heslom Voda a 
kras . 
Koncom minulého roku bola v Prahe založená, po dlhodobých 
prípravách, organizácia dobrovorného jaskyniarstva v českých ze
miach - Ceská speleologická spoločnosť. O priebehu rokovania, 
o novozvolenom vedení Spoločnosti a o jej programovej náplni 
pojednáva tretí príspevok. 
Dvojica rožňavských autorov Ing. Ladislav Rajman a PhMr. Šte
fan Roda predkladajú vtipnú úpravu banských akumúlátorových 
lámp tak, aby sa mohli otvárať a nabíjať aj mimo špecializova
ných banských lampární. 
Ďalšie príspevky pojednávajú ' o ' cestách do zahraničia. Skupina 
niekorkých jaskyniarov SSS bola v lete 1978 na ceste po Fran
cúzsku, aby sa prakticky oboznámila s oblasťou Samoens v Sa
voyských Alpách a s prostredím priepasti Jean Bernard 
(-1298 m), kam bola naplánovaná zimná expedícia SSS. Cestou 
navštívili aj niektoré krasové oblasti vo Francúzsku, Švajčiarsku a 
Rakúsku. V minulom čísle Spravodaja SSS opísal náš stály pri .. 
spievateľ RNDr. Zdenko Hochmuth túto cestu a prieskumné prá
ce vo francúzskom vertikálnom systéme Dent de Crolles, v dneš
nom čísle nadväzuje na to ďalším príspevkom o prieskume v Ra
kúskych Alpách pod názvom Tennengebirge '78. 
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o výsledkoch výpravy do krasových oblastí v juhozápadnom Ru
munsku píše častý prieskumník krasu v Rumunsku, člen OS č. 22 
Čachtice, Martin Sluka. Pripojil aj krátku správu o priebehu 
jaskyniarskeho zrazu Speosport '78, ktorý tradične usporadúvajú 
rumunskí jaskyniari každý rok. 
A na záver opäť uvádzame speleologické aktuality z celého sve
ta a prírastky speleologickej knižnice MSK v Liptovskom Mikuláši 
za rok 1978. 

Redakcia 
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SPRAVA O CINNOSTI SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ 
SPOLOCNOSTI ZA ROK 1978 

Slovenská speleologická spoločnosť ako jednotné združenie do
brovoľných záujemcov a profesionálnych pracovníkov všetkých 
speleologických disciplín vykonávala aj v uplynulom roku 1978, 
v súlade s potrebami a požiadavkami MSK, praktický speleologic
ký výskum a prieskum na území Slovenska. Spolupracovala pri 
ochrane, registrácii a dokumentácii krasových javov a v nepo
slednom rade odborne usmerňovala záujemcov o speleológiu. 
Cinnosť Spoločnosti sa riadila schváleným plánom práce na jed
noročné obdobie, ktorý vychádza z uznesenia III. Valného zhro
maždenia SSS. 

Cinnosť Predsedníctva SSS 

Predsedníctvo uskutočnilo v uplynulom roku päť riadnych zasad
nutí a jedno rozšírené zasadnutie o vedúcich oblastných skupín. 
Februárové zasadnutie prerokovalo správu o činnosti za rok 1977 
a súčasne schválilo plán práce SSS na rok 1978. V priebehu 
roka okrem bežnej riadiacej činnosti sa Predsedníctvo zaoberalo 
aj závažnejšími úlohami, ktoré v konečnom hodnotení prispeli 
k ďalšiemu rozvoju jaskyniarstva na Slovensku. Takto bol schvá
lený finančný rozpočet SSS na rok 1978, schválené smernice pre 
užívanie, prevádzku a údržbu motorových vozidiel v užívaní · SSS, 
vyslovil sa súhlas s usporiadaním politicko-odborného školenia 
členov v Demänovskej doline, schválil sa edičný plán na rok 
1979, v ktorom je zahrnuté aj zostavenie publikácie Praktická 
speleológia, odsúhlasilo sa konečné vyúčtovanie finančných pro
striedkov poskytnutýcIII na realizáciu expedície India Sri lanka 
'77. Predsedníctvo sa zaoberalo pasivitou oblastných skupín Brez
no, Terchová, Bratislava, Jedľové Kostoľany a Plavecké Podhra
die s výzvou k ich väčšej aktivite, schválilo plán zahraničných 
ciest a domácich podujatí so zahraničnou účasťou na rok 1979 
a zobralo na vedomie zmenu cieľa zahraničnej cesty do Fran-
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cúzska našich speleoalpinistov do priepasti Jean Bernard. Pred
sedníctvo odvolalo z funkcie predsedu komisie pre študijné a ve
decké styky so zahraničím Miloša Greisela a dočasne do funkcie 
menovalo Ing. Jozefa Hlaváča. Decembrové zasadnutie prero
kovalo návrh koncepcie činnosti SSS na 7. 5RP s výhľadom do 
roku 2000 a stanovilo program osláv 30. výročia vzniku SSS. 

Cinnost' odborných komisií 

Odborné komisie vykonávajú činnosť v súlade s potrebami a po
žiadavkami predsedníctva SSS, vstúpili do druhého roku svojej 
existencie. Veľmi dobre a s úspešnými výsledkami práce sa pre
zentuje najmä komisia pre speleologickú dokumentáciu. Okrem 
toho, že uviedla do praxe pracovné územia všetkých oblastných 
skupín a jednotný technický denník, metodicky spracováva mate
riály k zavedeniu jednotného systému číslovania jaskýň, návrh 
smerníc pre vyhotovenie meračskej dokumentácie a zásady pre 
tvorbu názvov jaskýň a ich častí. Komisia pre jaskyniarsku zá
chrannú službu a bezpečnosť práce vypracovala zoznam mate
riálu a výstroja, ktorého podstatná časť je zakúpená, resp. vy
hotovená, čím sa vytvorili prvé reálne predpoklady na zriadenie 
Jaskyniarskej záchrannej služby. Za asistencie členov Horskej 
služby sa v apríli uskutočnilo trojdňové školenie vytypovaných 
členov záchranných družstiev v Demänovskej doline, ktoré ich 
predurčuje k výkonu záchrannej služby. 
Komisia pre pedagogickú speleológiu a výchovu prepracovala 
návrh na zostavenie publikácie Praktická speleológia a túto za
radili do edičného plánu SSJ. Metodicky spolupracovala na zo
stavení programu politicko-odborného školenia a vypracovala 
návrh programu osláv 30. výročia vzniku SSS. Komisia pre ochra
nu vypracovala odborno-metodické pokyny na .zabezpečenie 
ochrany prírodných výtvorov - jaskýň a vzor vykonávania revízie 
ChPV-jaskýň, na základe ktorého v spolupráci s oblastnými sku
pinami boli vypracované prvé správy. Komisia pre aplikovaný spe
leologický výskum a prieskum sa zaoberala problematikou od
borného ručiteľstva v skupinách a metodicky usmerňovala apli
kovaný prieskum, realizovaný v Brzotínskej vyvieračke v Sloven
skôm krase a v jaskyni pri Litmanovej. 
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Cinnost oblastných skupín SSS 

Praktický speleologický prieskum vykonávajú oblastné skupiny. ci 
v roku 1978 dosiahli nasledovné výsledky: 

Oblastná skupina KOŠICE-JASOV ' 

Pracovné územie skupiny tv'orí časť Slovenského krasu a krasové 
územ ia severozápadne od Košíc. Prieskum lokality Teplica sa pre 
vysoký stav vody orientoval na odstránenie nánosov, čím sa 
umožní prístup potápačov k vodným sifónom v budúcnosti. Pre 
potreby MSK sa realizovalo zmapovanie priestorov v oblasti Si 
fónovej siene v Jasovskej jaskyni . Jaskyňu Kamenná pivnica vy
čistili členovia mimo plánu a vo veľmi krátkom čase túto aj uza
tvorili. Súčasne sa skúmala možnosť ako dosiahnuť spojitosť 
medzi jaskyňami Jasovská a Kamenná pivnica. V súčinnosti s vy
sunutým pracoviskom MSK v Košiciach uskutočnili jaskyniari 
prieskum krasových javov v okolí Kojšova, Murovanej a Červenej 
skaly, Ružína a Sivca, kde dohromady objavili, vyhľadali a zdo
kumentovali 29 krasových javov. Pre potreby lG HP n. p. Žilina 
poskytli jaskyniari pomoc pri farbiacich pokusoch v priep.astiach 
Malá Zom boj a Zvonica, 
V priebehu roka usporiadali pre študentov VST v Košiciach tri 
prednášky so speleologickou tematikou a o ochrane prírody. V rám
ci skupiny urobili niekoľko besied pre záujemcov o vstup do ra
dov členov SSS. 

Oblastná skupina SPIšSKA NOVA VES 

Jaskyniari sa orientovali najmä na výskum, prieskum a ochranu 
Stratenskej jaskyne v Slovenskom raji. V apríli urobili farbiaci 
pokus aktívneho toku v Dóme zlomísk s cieľom štúdia hydrolo
gických pomerov v jaskyni. Prieskumom objavili ďalšie priestory, 
ktoré boli ihneď zamerané. V dôsledku poškodenia výzdoby sa 
uskutočnila výmena uzáveru do Stratenskej jaskyne. V auguste sa 
zúčastnilo 9 členov skupiny exkurzie do krasových oblastí Rumun
ska s cieľom získať nové poznatky o krase a tieto postupne uplat
ňovať v ďalšej činnosti. V Koniarovej jaskyni bolo objavených a 
zdokumentovaných ďalších 140 m chodieb. Orientačný archeolo
gický prieskum sa uskutočnil v Bielej, Kláštornej, Ružovej a Par
tizánskej jaskyni. Pre členov SZOPK bola usporiadaná v Sp. 
Novej Vsi prednáška o geológii a geomorfológii Slovenského 
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raja. Členovia skupiny boli hlavnými organizátormi semmara 
Použitie metód aplikovanej geofyziky v prieskume krasu a spe
leológii usporiadaného pobočkou SVTS pri Uranovom priemysle, 
závod 9. 

Oblastná skupina ROZŇAVA 

V zmysle plánu pracovali jaskyniari v prieskume krasových javov 
Slovenského krasu: vyvieračka Hučiaca, Krásnohorská jaskyňa, 
vyvieračka Vízavat v Zádielskej doline, Hrušovská vyvieračka a 
Povodňová vyvieračka v Hájskej doline. Osobitnú pozornosť si 
zaslúžia práce vykonané pri prieskume a sondáži vyvieračky Ví
zavat, kde bolo premiestnených niekoľko tisíc m3 suťového ma
teriálu, čím sa zabudovaním 6 m dlhej štôlne vytvorili podmienky 
na ďalší prieskum . Najväčší objav v činnosti SSS v roku 1978 
zaznamenali jaskyniari Róbert Boroš a Tomáš Lázár. Dňa 10. 5. 
1978 prenikli po odstránení sute jednou z puklín v blízkosti aktív
neho toku Hrušovskej vyvieračky (Eveteš) do podzemných priesto
rov. Nasledovným prieskumom bolo objavených 700 m chodieb, 
miestami s bohatou sintrovou výzdobou a s excentrickými kvap
ľami. Členovia skupiny usporiadali dve besedy a prednášku o 
speleológii pre študentov VST v Košiciach a SES v Rožňave s poč
tom 250 účastníkov. Súčasne sa podielali na práci predsedníctva, 
organizovaní expedície Jean Bernard a vytváraní JZS. 

Oblastná skupina SPiŠSKÁ BELA 

Skupina vykonáva praktický speleologický prieskum na území 
TANAP-u vo Vysokých a Belianskych Tatrách. V jaskyni Javorinka 
sa urobili farbiace skúšky aktívneho toku, ktoré potvrdili spojitosť 
s vyvieračkami v Javorovej doline. V dlžke 430 m sa zameral po
Iygónový ťah po povrchu, spájajúci vchody jaskýň Suchá diera, 
Mokrá diera, vyvieračiek a aktívneho ponoru jaskyne Javorinka 
v Javorovej doline. Na lokalite Tristorska priepasť sa uskutočnil 
ďalší zostup, ktorým sa dosiahlo dno v hlbke -135 m s možnos
ťou pokračovania. V rámci ochrany urobili členovia revíziu CHPV 
Belanská jaskyňa. V jaskyni Hliny doplnili topografické merania, 
geologickú, tektonickú a fotodokumentáciu. Na požiadanie O~aS 
v Starej Lubovni sa uskutočnilo podľa projektu šesť prieskumných 
akcií zameraných na komplexné spracovanie v Ostrých skalách 
pri Litmanovej . Pre študentov gymnázia v Poprade zorganizovali 
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jaskyniari prednášku o speleológii spojenú s premietaním diapo
zitívov. 

Oblastná skupina ŠAFARIKOVO 

Skupina pracovala na území Stárňanského krasu. Tu uskutočnili 
jaskyniari 31 pracovných akcií. Ciastočný úspech dosiahli na lo
kalite Puklino, kde objavili .'30 m nových priestorov, čím zvýšili ná
dej na preniknutie k aktívnemu toku záujmového územia. Na po
žiadanie predsedníctva SSS sa zúčastnilo 5 členov prieskumu 
Snežnej jamy v Poľsku. Úlohou akcie bolo prekonať koncový si
fón priepasti, čo sa pre nepriaznivé počasie nepodarilo. Clenovia 
sa svojou aktivitou podielali na práci troch krúžkov mladých 
jaskyniarov, vytvorených pri ODPM v Rimavskej Sobote a Safá
rikove a závodu Riso v Rimavskej Sobote. Ich činnosť vychádzala 
z plánu práce OS. 

Oblastná skupina TISOVEC 

Skupina patrí medzi spoľahlivo pracuJuce a vytýčené ciele spolu 
s požiadavkami MSK plní pravidelne. Praktický prieskum -bol po 
objave z roku 1977 aj v tomto roku zameraný najmä na jaskyňu 
Teplica v Tisoveckom krase. Zameral sa hlavný ťah jaskyne v dfž
ke 250 m s prenesením na povrch a jeho vytýčením pevnými bod
mi. Sledoval sa vodný režim a urobila sa fotodokumentácia jasky
ne. Osem akcií bolo venovaných pozorovaniu vôd v jaskyni Mich
ňová a jej blízkemu ponornému systému, pretože tieto komuni
kujú s jaskyňou Teplica. Ostatné akcie sa uskutočnili v Murán
skom krase do jaskýň Bobočka spojených s prípravou na jej uza
tvorenie a Vlčia diera. Rovnako aktívne sa členovia podielali na 
propagácii SSS prednáškovou, publikačnou a exkurznou činnos
ťou pre verejnosť Tisovca a okolia. Súčasne sa uskutočnila roz
Siahlejšia údržba VTS SSJ v Suchých doloch. 

Oblastná skupina BREZNO 

Clenovia skupiny uskutočnili prieskum jaskyne v Okosenom. Jej 
zameranie plánujú na rok 1979. Pre účastníkov pionierskeho tá
bora v Mýte pod Dumbierom zorganizovali deväť prednášok o 
krase Slovenska spojených s exkurziami do krasových oblastí 
Chočských vrchov, Malej Fatry, Nízkych Tatier a Slovenského ru-
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dohoria. Predsedníctvo sa zaoberalo pasivitou členova vyzvalo 
ich k väčšej iniciatíve. 

Oblastná skupina VýCHODNA 

Skupina do stanoveného termínu nepredložila správu o činnosti. 

Oblastná skupina LIPTOVSKý MIKULAS 

Skupina do stanoveného termínu nepredložila správu o činnosti. 

Oblastná skupina LIPTOVSKý TRNOVEC 

V zmysle plánu uskutočnili jaskyniari prieskum Medvedej jaskyne 
v Západných Tatrách, kde objavili ďalšie priestory. Súčasne vy
pracovali dokumentáciu na uzatvorenie jaskyne v roku 1979. 
V rámci ochrany znovu uzatvorili Bielu jaskyňu, do ktorej sa 
v zimnom období vlámali nepovolaní návštevníci. V oblasti Ostré
ho vrchu a dolinky Cervený skok urobili povrchový speleologický 
prieskum, kde zaregistrovali niekoľko krasových javov. Pre miest
nych občanov zorganizovali dve prednášky o speleológii a expe
dičnej činnosti spojené s premietaním diapozitívov a krátkych fil
mov. Angažovanosť členov skupiny na poli kultúrnovýchovnej prá 
ce je príkladná. 

Oblastná skupina DOLNý KUBIN 

V auguste sa uskutočnil zostup do priepasti v masíve Sivého vr
chu v Západných Tatrách . Priepasť 93 m hlboká bola preskúma
ná a zdokumentovaná s konštatovaním, že sa nevylučuje mož
nosť jej ďalšieho pokračovania. V Brestovskej jaskyni bolo obja
vených ďalších 60 m chodieb. Súčasne sa zabezpečila revízia do
držiavania ochranných podmienok jaskyne pripravovanej na vy
hlásenie CHPV. V závrte s ponorom pod Magurkou v Malej 
Fatre sa preskúmali priestory do hlbky -8 m. Zistilo sa, že ponor 
má rozsiahlu zbernú oblasť povrchovej vody, čím sa stal nádej
ným krasovým javom v ďalšom prieskúrrie. 

Oblastná skupina RUZOMBEROK 

Clenovia pokračovali v prieskume a doku'm-entádi jaskyne Ob
časná vyvieračka v Cervených vrchoch. Vzhradom k nepriaznivým 
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klimatickým podmienkam kedy bola jaskyňa vacslnou zatopená, 
uskutočnil sa pŕieskum niektorých vertikálnych priestorov, znížil 
a upravil sa vchod, zmapoval sa terén nad jaskynnými priestór
mi. Niektoré akcie boli venované prieskumu v okolí Prosieckej 
doliny v Chočských vrchoch, najmä jaskyni 0-4, PV-6; na plo
šine Svorad objavili neznáme závrty. V rámci ochrany opravili 
poškodený uzáver do liskovskej jaskyne. Dvaja členovia sa aktív
ne podieľali na prípravách a realizácii zahraničnej cesty SSS do 
Francúzska Jean Bernard '78. Vedúci skupiny publikoval príspev
ky v Spravodaji SSS a zborníku Slovenský kras. V letnom období 
bola zorganizovaná exkurzia pre poslucháčov PF v Prešove po 
planinách v Slovenskom krase. 

Oblastná skupina SKýCOV 

Skupina 'do stanoveného termínu nepredložila správu o činnosti. 

Oblastná skupina ZVOLEN 

Prieskum jaskyne v Záskočí v Nízkych Tatrách pokračoval v naj
vyšších a najnižších partiách. Rozšírením úzkeho meandru sa 
podarilo dosiahnuť spojenie s jaskyňou Na Predných. V spodnej 
časti sa prerazila 25 m dlhá chodba do Perlového dómu, ktorá" 
tak otvorila suchú cestu. Za pomoci potápačov z Trenčína sa 
uskutočnil prieskum sifónu Mŕtveho jazera v Perlovom dóme ako 
ďalšie pokračovanie vodou zaplavených priestorov jaskyne, 
s konštatovaním ich neprieleznosti. Takto dosiahla denivelácia 
jaskyne v Záskočí 284 m. V jaskyni Starý hrad bola objavená 
nová vetva s meandrami a priepasťami, čím sa dosiahlo spoje
nie medzi vchodom č. 1 a 3. Súčasne sa upravil vchod do jasky
ne, ktorý sa zabezpečil fixnými rebríkmi. Dlžka jaskyne sa takto 
zväčšila na 1200 m. 
Niektorí členovia sa rozhodným spôsobom podielali na príprave 
a realizácii expedície Jean Bernard '78. V rámci tejto zahranič
nej cesty bola zdolaná priepasť Gouffre Jean Bernard -1298 m 
a systém Lamprechtsofen -962 m. Výsledky svojej činnosti pu
blikovali v tlači a pre verejnosť usporiadali šesť prednášok o spe
leológii. 

Oblastná skupina HARMANEC 

Hlavnou pracovnou lokalitou je ponorová jaskyňa na Môcach, 
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kde sa svojpomocne vybudovanou lanovkou ťažil nánosový ma
teriál s 25 m postupom. V rámci ochrany sa uzatvorila jaskyňa 
Dolná Túfna . Počas zimného obdobia sa zorganizovala niekoľ -
kodňová akcia, zameraná na ďalší prieskum nesprístupnených 
častí Harmaneckej jaskyne bez významnejších objavov. V Har
maneckom krase boli objavené ďalšie dve jaskyne s d[žkou cho
dieb 25 a 65 m, ktoré budú zdokumentované v nasledujúcom ob
dobí. Jaskyniari uskutočnili revíziu CHPV Harmanecká jaskyňa pre 
potreby MSK. Skupina už tradične pokračovala v úspešnej spo 
lupráci s jaskyniarmi z Chtelnice, Brna a Čachtíc. Pre žiakov 
ZDS a domova mládeže v Banskej Bystrici usporiadali dobrovol'
níci niekoľko besied na tému činnosť SSS a speleológia. 

Oblastná skupina TERCHOVÁ 

Celé úsilie jaskyniarov bolo zamerané na prieskum a čiastočne 
dokumentáciu jaskyne nad Vyvieračkou vo Vrátnej doline v Ma
lej Fatre. Okrem povrchového prieskumu okolia jaskyne sa usku
točnil v spolupráci s potápačmi z Trenčína prieskum vodou za
plavených priestorov. V druhom sifóne narazili na znížené priesto
ry, ktoré sa nepodarilo prekonať. Akcia tak potvrdila nutnosť 
realizovať ďalší prieskum s ciel'om obísť zaplavené časti jaskyne. 
Skupina aj naďalej trpí nedostatkom aktívnych členov. 

Oblastná skupina DUBNICA n/VÁHOM 

Skupina vykonáva činnosť na území západnej časti Strážovských 
vrchov. Pri prieskume jaskýň Mojtínska priepastná, Na Rúbani, 
Líščie diery a jaskýň na lokalitách Ostré vŕšky, pod Pupačkou, 
Uhliská a Tunežice bolo dohromady objavených a zameraných 
115 m nových chodieb. Významnejším objavom je jaskyňa Líščie 
diery s d[žkou 28 m, prieskumu ktorej bolo venované 10 akcií . 
Napriek tomu, že sa nepodarilo splniť všetky plánované úlohy, 
dosiahla skupina ďalšie úspechy v praktickom speleologickom 
prieskume. 

Oblastná skupina TRENCIANSKE TEPLICE 

Skupina vykonávajúca činnosť v juhozápadnej časti Strážovských 
vrchov. pokračovala v prieskume závrtov na Kráľovci a aktívneho 
ponoru v katastri obce Sípkov. V masíve Zrazieho vrchu bola 
objavená priepasťovitá jaskyňa s dlžkou 60 m. Na tejto lokalite 
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bolo odpracovaných najviac hodín, pretože sondovacie práce za
hlinených priestorov si vyžiadali značné úsilie. 

Oblastná skupina DOLNi: ORESANV 

Jaskyniari pokračovali v prieskume už známych lokalít severový
chodnej časti Malých Karpát. Išlo najmä o jaskyňu Sová v masíve 
Javorníka a jaskyňu Mesačná, kde sa sondovacími prácami po
darilo predfžiť celkovú dfžku jaskýň. V zmysle plánu pracovali na 
čistení kvapľovej výzdoby od nežiadúcej vegetácie v sprístupne
nej jaskyni Driny. V rámci kultúrnovýchovnej práce uskutočnili pre 
mládež z obce silvestrovský pochod krasovým územím, čím pri
speli k popularizácii speleológie. 

Oblastná skupina BRATISLAVA 

Borinský kras v juhovýchodnej časti Malých Karpát je pracovným 
územím skupiny. Väčšina akcií bola zameraná na výskum a 
prieskum Veľkého závrtu. Za pomoci geofyzikálnych prác sa skú
malo predmetné územie a už predbežné výsledky ukazujú per
spektívu tejto lokality, kde sa sondovacími prácami poštúpilo 
o 6 m do závrtu. Za priaznivých podmienok a nízkeho stavu vod
nej hladiny sa uskutočnil ďalší prieskum vyvieračky Limbach, od
straňovaním naplavenín v najspodnejších priestoroch . V ponore 
Pod Dunajcom sa podarilo preniknúť o ďalších 6 metrov do no
vých priestorov s kvapl'ovou výzdobou. V kameňolome pri Mede
ných Hámroch objavili členovia 15 m dlhú jaskyňu, pri eskum 
ktorej však museli zastavil' pre lomové práce. Pre mládež orga
nizovanú v turistických oddieloch Brat islavy zorgani zovali exkur
ziu spojenú s prednáškou o činnosti skupiny v Borinskom krase . 

O blastná skupina UHROVEC 

Clenovia skupiny sa takmer výhradne zam erali na čisten ie jasky
ne M elková , kd e odpracovali 856 hodín a vyviezli cez 30 m3 ma
teriálu. Súčasne inštalovali rebríky, upravili chodník a v rámci 
ochrany jaskyňu zamrežovali . Dve akcie boli venované aj priesku
mu jaskyne Brloch pri obci Nitrianske Sučany, V rámci kultúr
novýchovnej práce bola v OB v Uhrovci inštalovaná výstava 
s jaskyniarskou tematikou, doplnenú výstavou jaskyniarskej vý
stroje a výzbroje, ktorú si prezrelo na 400 občanov. Jaskyniari 
úzko spolupracujú s miestnym oddielom turistiky a uskutočnili 
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niekoľko spoločných akcií po krasovom území Strážovských vrchov 
a Bielych Karpát. 

Oblastná skupina CACHTICE 

V zmysle plánu pokračovali jaskyniari v prácach na známych lo
kalitách. V jaskyni Landrovec objavili ďalších 75 m chodieb 
puklinového charakteru. Niektoré úseky zabezpečili osadením 
rebríkov. V zanesených závrtoch Jesenského duby a Štepnica sa 
dosiahli ďalšie postupy o 7, resp. 17 bm vertikálnych priestorov, 
ktoré boli súčasne zabudované. V podstate ide o ve/'mi namá
havé sondovacie práce naviac sťažené značnou hfbkou, na Štep
nici -32 m. Skupina aktívne spolupracuje so skupinami z oblastí 
Malých Karpát a OS Harmanec. Pre uvedené skupiny zorganizo
vali spoločensko-pracovné sústredenie v Čachtickom krase. 

Oblastná skupina BLATNICA 
Čl enovia skupiny zamerali svoju činnosť na prieskum a doku 
mentáciu jaskýň v Belianskej doline vo Ve/'kej Fatre. Väčšinou 
ide o známe jaskyne: Ziarna č. 1-3, Suchá 1 a 2. Ďalším prie
skumom boli ta~mer v každej jaskyni objavené nové priestory a 
tieto ihneď zamerané, o čom je vyhotovená dokumentácia. V Ma 
lej Fatre pri obci Vrícko sa uskutočnilo zameranie známej jasky
ne Dutá skala o dfžke 50 m. V oblasti Gäderskej doliny sa uro
bila fotodokumentácia jaskýň so zimnou /'adovou výzdobou, cha
rakteri štickou pre túto oblasť . 

Oblastná skupina SLOVINKY 

V dolinách Poráčska, Biela a Nad chatou uskutočnila skupina 
osem akcií zameraných na povrchový speleologický pri eskum . 
Tento bol spojený so zemnými prácami na základe ktorých je 
zaregistrovaných 5 nových krasových javov. V blízkosti vyvieračky 
v Poráčskych Mlynkách sa inštalovala elektrická prípojka na na
stávajúce čerpanie jej úvodného sifónu . V rámci obce uskutočnili 
čl enovia riiekol'ko brigádnických akcií . 

Oblastná skupina PIESfANY 

Oblastná skupina bola založená predsedníctvom SSS v apríli 
roku 1978 v snahe zabezpečiť prieskum územia, ktoré v minu 
losti patrilo zrušenej oblastnej skupine Hlohovec, na základe 
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záujmu niekoľkých občanov Piešťan. Aktivita členskej základne 
sa vi'azala na priepastnú ja3kyňu Havran, ktorá sa nachádza pri 
Piešťanoch v južnej časti Považského Inovca. Po prehfbení túto 
uzatvorili ' a zabezpečili tak proti náhodným návštevníkom. 'Na
priek tomu, že činnosť trpí neskúsenosťou najmä vo vzťahu k spo
ločnému dielu, odviedli členovia mnoho namáhavej práce. V bu
dúcnosti sa bude potrebné zamerať na organizáciu a zdoku
mentovanie krasových javov pracovného územia. 

Oblastná skupina JEDtOV~ KOSTOtANY 

Činnosť skupiny sa zamerala najmä na výkopové práce v Jazvín
skej jaskyni v pohorí Tríbeč. Jaskyňa dosiahla dlžku 32 m. V ma
síve Malej Ostrej objavili členovia jaskyňu so sintrovými nátek
mi s dižkou hlavného ťahu 40 m. Skupina bola v priebehu roka 
predsedníctvom SSS napomínaná k väčšej aktivite. Priamym dô
sledkom riešenia situácie je výmena vedúceho skupiny. 

Oblastná skupina RIMAVSKA SOBOTA 

Skupina vykonáva činnosť na území Drienčanského krasu, V jas
kyni Podbanište medzi I. a II. sifónom sa uskutočnilo meranie 
štruktúrnych prvkov, geologický a mineralogický výskum sintro
vého materiálu. V krasovej vyvieračke Kadlub, súvisiacej s jasky
ňou Podbanište sa podarilo prekonať dva sifóny a objavilo sa 
20 m chodieb, V jaskyni Pod Holým vrchom bolo zameraných 
110 m chodieb a tri závrty, ktoré s jaskyňou komunikujú. Na zá
klade terénneho prieskumu sa vytypovala perspektívna oblasť, 
kde nad jednou z krasových vyvieračiek bola objavená jaskyňa 
s bohatou snehobielou sintrovou výzdobou a z doteraz najväčším 
podzemným priestorom v Drienčanskom krase. Jaskyňa dostala 
názov $paňopolská. Jaskyne Č. 11 a 17 boli zamerané, vyhotovila 
sa dokumentácia. Dobré výsledky svojej práce prezentovali jasky
niari publikačnou a prednáškovou činnosťou, 

Oblastná skupina CHTELNICA 

Hlavným pracoviskom v uplynulom období bol závrt Č. 18 v Chtel
nických Uhliskách. Jeho hlbka dosiahla 26 m a pretože hrozilo 
zavalenie najmä horných častí závrtu, tieto sa zabezpečili oce
lovým potrubím. Súčasne sa vykonal aj povrchový prieskum juž
nej časti Dobrovodského krasu, kde sa zaregistrovali novoobja-
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vené krasov~ javy najmä v okolí Zbojníckej jaskyne. Pre komisiu 
na ochranu krasu uskutočnila sa revízia CHPV jaskyne Verká 
Pec. Pre spopularizovanie jaskyniarstva v sídle skupiny uskutoč
nili členovia pre PO SZM besedy. Skupina zaznamenala v po
slednom období výraznejší vzostup úrovne práce, najmä pokiar 
ide o samotný praktický speleologický prieskum a vyhotovenie 
dokumentácie. 

Oblastná skupina PLAVECKe PODHRADIE 

Sku na uskutočnila za uplynulé obdobie 25 akcií zameraných 
najmä na sondovacie práce v jaskyniach Plaveckého krasu. Ide 
o jaskyne Haviareň, Pohanská, Plavecká a Deravá skala. Na
priek úsiliu, vynaloženému všetkými členmi, nezaznamenali objav 
nových podzemných priestorov. Skupina zorganizovala pracovné 
sústrede.nie jaskyniarov zo skupín pracujúcich v oblasti Malých 
Karpát. V rámci obce spolupracujú s MNV na rôznych brigád
n:ckých podujatiach, čo sa v konečnom dôsledku kladne odzr
kedluje v práci dobrovoľných jaskyniarov. 

Oblastná skupina TRENCIN 

Skupina do stanoveného termínu nepredložila správu o činnosti. 

Oblastná skupina AQUASPEL 

Skupina v uplynulom období v rámci kultúrnovýchovnej práce 
pokračovala v propagácii expedície India Sri lanka 77. Publiko
vaných bolo 21 článkov v rôznych časopisoch, odznelo 5 pred
nášok so speleologickou tematikou, väčšinou pre mládež, a usku
točnili sa 2 výstavy o práci skupiny v Bratislave. Rovnako sa čle
novia prezentovali v rozhlase a televízii. V zmysle plánu práce 
zaznamenávame stagnáciu v praktickom speleopotápačskom 
prieskume. 

Dokumentačná práca oblastných skupín mala v uplynulom ob
dobí zvyšujúcu sa úroveň. Spôsobilo to najmä zavedenie pred
tlače technického denníka do praxe skupín, ale aj aktívnejší 
prístup (J pochopenie zo strany výborov a členskej základne sku
pín. Okrem spoľahlivo pracujúcich skupín Tisovec, Jasov, Šafá-

16 



rikovo, Spišská Nová Ves, Uhrovec, Cachtice, Zvolen, Rimavská 
Sobota, Ružomberok, Spišská Belá, liptovský Mikuláš, liptovský 
Trnovec, Dolný Kubín, Dubnica n/Váhom a ďalších sa k týmto 
výrazným spôsobom priradili skupiny Chtelnica a Blatnica. Na 
druhej strane už skôr spomínané skupiny Brezno, Terchová, Bra
tislava, Jedľové Kostoľany a Plavecké Podhradie po napomenutí 
predsedníctvom SSS k väčšej aktivite tieto reagovali zvýšeným 
úsilím, čo sa prejavilo najmä v oblasti dokumentačnej práce. 
Po dvojročnom spoločnom úsilí sa nám podarilo v zmysle plat
ných smerníc SSJ a predsedníctva SSS zaviesť pevný poriadok 
v oblasti čerpania finančných prostriedkov na materiál, cestovné, 
poštovné a drobný nákup. Veríme, že obojstranné splnenie úloh 
v stanovených termínoch medzi P SSS a oblastnými skupinami 
prispeje k ďalšiemu zvýšeniu úrovne nášho spoločného diela. 
V dňoch 2.-5. 11 . 1978 sa uskutočnilo v Demänovskej doline 
Lúčkach politicko-odborné školenie členov. Podujatia sa zúčast
nilo 100 jaskyniarov z 23 oblastných skupín vrátane hostí z Poľ
ska a organizátorov. Skolenie zorganizovalo Predsedníctvo SSS 
zď účinnej spolupráce jaskyniarov z liptovského Mikuláša. Od
bornú náplň zabezpečili pracovníci vedecko-výskumného odde
lenia MSK. Skolenie splnilo očakávanie a prispelo tak k äalšie
mu kvalitatívnemu rastu členskej základne. 

Kultúrno-výchovná činnosť. 

Jej poslaním je šíriť a propagovať výsledky práce Spoločnosti 
vo vzťahu k verejnosti a napokon aj nabádať a vychovávať naj 
mä mladú generáciu k ušľachtilým záujmom. Dobrovoľní jasky
niari zorganizovali desať besied s počtom účastníkov 1230, 23 
prednášok s počtom 1690 poslucháčov s tematikou kras, speleo
lógia a zahraničné cesty. Oblastné skupiny Spišská Nová Ves, 
Zvolen , liptovský Mikuláš a Aquaspel sa podstatnou mierou 
podielali na realizácii dvoch výstav inštalovaných v MSK pod 
názvom Objavené a sprístupnené jaskyne po februári 1948 a Za 
hraničné expedície a štúdijné cesty slovenských speleológov, 
ktoré celkove zhliadlo 12500 návštevníkov. Naši členovia prezen
tovali výsledky svojej práce v tlači, rozhlase a televízii, čím ne
pochybne prispeli k dôstojnej reprezentácii slovenskej speleoló
gie, ktorá sa tak stále vo väčšej miere dostáva do povedomia 
našich spoluobčanov. Výsledkom tohoto úsilia je i · rast členskej 
základne. Za uplynulý rok sme prijali 97 nových členova k 31. 12. 
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1978 má SSS 654 členov z toho 21 nezaradených a 633 organi-
zovaných v OS. . 
V zmysle plánu kultúrnych a zahraničných stykov SSJ uskutočnili 
oblastné skupiny Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš exkurzie 
do krasových oblastí Rumunska. V termíne 6. 12. 1978 - 10. 1. 
1979 sa uskutočnila zahraničná cesta vybraných speleoalpinistov 
do Francúzska. Pätnásťčlenný tím splnil ciele vytýčené projektom. 
Dňa 15. 12. 1978 zdolali účastníci výpravy František Venger a To
máš Lázár dno druhej najhlbšej priepasti súčasného svetového 
rebríčka 1298 m hlbokú Gouffre Jean Bernard. Okrem toho, že 
sa týmto skvelým výkonom vytvoril čs. hlbkový rekord a prinieslo 
sa množstvo cenného dokumentačného materiálu, nadviazali sa 
priateľské styky s francúzskymi jaskyniarmi, ktoré budú v mno
hom užitočné pre obidve strany organizované v UIS. V rámci 
tejto cesty zdolali naši jaskyniari aj šiesty najhlbší vertikálny 
jaskynný systém Lamprechtsofen v Rakúskych Alpách s denive
láciou 962 m. 
Exkurzná činnosť má svoje zastúpenie i v rámci ostatných oblast
ných skupín . Ich vzájomné návštevy pracovno-spoločenského cffa
rakteru spojené s výmenou skúseností a poznávaním iného kra
sového územia majú svoje opodstatnenie. Príkladom môžu byť 
skupiny pôsobiace na území Malých Karpát a skupina Rimavská 
Sobota, ktoré organizujú uvedené podujatia každoročne. Skupi
ny Liptovský Mikuláš, $afárikovo, Harmanec, Jasova niektoré 
ďalšie. sa zúčastnili II. medzinárodného stretnutia jaskyniarov 
v Moravskom krase s cieľom nadviazania kontaktov, ale najmä 
pre poznanie Moravského krasu. 
MSK vydalo v rámci vnútroústavných informácií štyri čísla Spra
vodaja SSS. Predsedníctvo vo svojej kompetencii zriadilo dve 
nové oblastné skupiny so sídlom v Skýcove a Piešťanoch, čím sa 
vytvorili predpoklady pre poznanie a zdokumentovanie krasových 
javov v doposiaľ nedostatočne preskúmaných krasových oblas
tiach pohorí Tríbeč, Vtáčnik a južnej časti Považského Inovca. 
Predsedníctvo na základe doporučenia výborov schválilo výmenu 
vedúcich v OS Spišská Belá, Harmanec, Cachtice a Jedľové 
Kostoľany. 
Cinnosť SSS dotuje zo svojho rozpočtu SSJ. Náklady v roku 1978 
dosiahli 178925 Kčs. Jednotlivé hlavné položky činia: materiál 
23500,- DKP 82900,- cestovné 49'500,- Kčs, tlač Spravodaja 
SSS 13700,- Kčs, nájomné 2300,- Kčs. Cerpanie plánovaných 
nákladov bolo uspokojivé. 
Úlohy stanovené plánom na rok 1978 boli splnené. Naša socia-
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listická spoločnosť vytvára priaznivé podmienky na sebarealizá
ciu širokých vrstiev obyvateľstva. SSS je jedna z tých organizá.cií, 
ktorá sa snaží tieto ušl'achtilé ciele vo sfére dobrovol'nej činnosti 
napln i ť konkrétnou prácou . Veríme, že dosiahnuté výsledky pri
spejú k dokonalejšiemu poznaniu prírodných hodnôt našej vlasti, 
ktoré v konečnom dôsledku slú žia nám všetkým. Preto nech sú 
uvedené výsledky, získané namáhavou prácou dobrovol'ných 
jaskyniarov záväzkom do budúcnosti. 

Zostavi l: Ing. Jozef Hlaváč, tajomník SSS 
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Ing. Jozef Hlaváč: 

ODBORNe SKOLENIE CLENOV SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ 
SPOLOCNOSTI 

Demänovská dolina 1978 

V rámci zvyšovania politicko-odbornej úrovne členskej základne 
SSS usporiadalo predsedníctvo SSS odborné školenie aj v roku 
1978, lebo ich opodstatnenosť a správnosť sa plne potvrdila . 
Funkciou organizátora poverilo oblastnú skupinu Liptovský Miku
láš. Náplň školenia zabezpečili pracovníci výskumného oddele
nia MSK v Liptovskom Mikuláši, technickú časť a sprievodcovskú 
službu po jaskyniach členovia oblastnej skupiny Liptovský Miku
láš. Koordináciou podujatia bol poverený tajomník SSS Ing. Jo
zef Hlaváč. 
Po mnohých ťažkostiach sa podarilo zabezpečiť realizáciu od
borného školenia v netradičnom termíne v dňoch 2.-5. 11. 1978 
v Demänovskej doline. Zúčastnilo sa ho 100 jaskyniarov vrátane 
organiz.átorov z 23 oblastných skupín : Košice-Jasov, Spišská No
vá Ves, Spišská Belá, Šafárikovo, Tisovec, Východná, Liptovský 
Mikuláš, Liptovský Trnovec, Dolný Kubín, Ružomberok, Skýcov, 
Harmanec, Dubnica n/ Váhom, Dolné Orešany, Bratislava, Uhro
vec, Čachtice, Slovinky, Piešťany, Jedl'ové Kostol'any, Chtelnica, 
Plavecké Podhradie a Trenčín. Podujatia sa zúčastnili aj pozva
ní hostia z Pol'ska. 
Slávnostné otvorenie školenia sa konalo dňa 2. 11 . 1978 v De
mänovskej doline - Lúčkach za účasti predsedu SSS - A. Cho
vana, jej tajomníka Ing. J. Hlaváča, riaditeľa SSJ Ing. Lucinkie
wicza a pracovníka TANAP-u Ing. Marenčáka . Úvodný príhovor 
predniesol a školenie oficiálne otvoril A. Chovan. K prítomným 
prehovoril aj Ing. Marenčák a oboznámil ich s poslaním, úloha 
mi a cieľmi novoutvoreného Národného parku Nízke Tatry, kto 
rý je rozlohou najväčší na území ČSSR. 
Úlohou školenia bolo zoznámiť účastníkov s krasom Demänov
skej doliny, uviesť do problematiky hydrológie, klimatológie a 
ochrany krasu teoreticky a praKticky. V prvej prednáške, dopi ne-
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nej výstavkou hornín, vytvoril p. g. Pavlarčík priestor pre poznanie 
geologickej stavby Demänovskej doliny, so zvláštnym zreterom 
na vývoj krasového fenoménu. Prednáška bola koncipovaná v šir
ších súvislostiach tak, že poslucháč mal možnosť vytvoriť si obraz 
o genéze Nízkych Tatier. Uvedené poznatky si účastníci overili 
priamo v teréne počas peš ieho pochodu zo zrubovej základne 
v Lúčkach do jaskyne Mier s komentárom p. g . Pavlarčíka. 
Program školenia pokračoval prednáškou RNDr. J. Šavrnocha 
s názvom Voda a kras. Jej cierom bolo predovšetkým oboznámiť 
s procesom rozpúšťania krasových hornín a s procesom tvorby 
krasových javov. V podstate išlo o úvod k programu druhého 
dňa, kedy prednášajúci v praktickej časti vysvetlil technické pod
mienky odberu vzori ek vôd, previedol niektoré analýzy, ich vy
hodnotenie a najmä praktické využitie v samotnej speleológii. Na 
príklade ústavnej úlohy sledovania intenzity recentných geomor
fologických procesov v krase Demänovskej a Jánskej doliny de
monštroval RNDr. Šavrnoch v modelovom území postup práce, 
výberu miest a odberu vzoriek, ich analýzy, spracovávania výsled
kova ich použitie v praxi . 
Štvrtkový večer zakončil vedúci OS liptovský Mikuláš F. Bernardo
vič informáciou o histórii prieskumnej činnosti krasu Demänov
skej doliny zameranú viac na staršiu históriu. 
Druhý deň školenia sa venoval už spomínaným hydrochemickým 
rozborom vôd a návšteve jaskyne Mier. Účastníkov v jaskyni 
sp revádzali jej objavitelia S. Šrol a P. Droppa . Počas prehliadky 
hovori li o histórii objavu , význame a zvláštnostiach jaskyne. Trasa 
viedla po priestoroch, ktoré sa plánujú na sprístupnenie. O zá
meroch Správy slovenských jaskýň na sprístupnenie jaskyne Mier 
hovoril riaditeľ Ing. Lucinkiewicz. Vo večerných hodinách sa 
uskutočnila prednáška o ochrane krasu . Cien predsedníctva SSS 
a predseda komisie pre ochranu RNDr. M. liška hovoril o spô 
sobe, akým sa bude vykonávať táto dôležitá činnosť v rámci 
SUPSOP-u, SSJ a SSS teda oblastných skupín . Ciastočne zhod
notil činnosť za uplynulé obdobie a hovoril najmä o úlohách, 
ktoré čakajú členov Spoločnosti na poli ochrany krasových javov 
v koordinácii s komisiou pre ochranu. 
V sobotu 4. 11. 1978 sa uskutočnila návšteva Demänovskej ra
dovej jaskyne spojená s odborným výkladom. P. g. J. Halaš po 
predchádzajúcej teoretickej informácii o klíme, ' mikroklíme, me
tódach výskumu mikroklímy jaskýň, najmä radových, sprevádzal 
účastníkov po jaskyni a v prírodných podmienkach predviedol 
praktické merania rôznymi prístrojmi. Objasnil spracovanie na-
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meraných hodnôt a ich využitie v praxi, za účinnej spolupráce 
s Ing. L. Slívom, pracovníkom VVUÚ Radvanice. V rovnaký deň 
sa uskutočnila návšteva jaskyne Slobody so sprievodom členov 
oblastnej skupiny Liptovský Mikuláš. Trasa exkurzie viedla ne
sprístupneným Mramomorovým riečiskom do Veľkého dómu a 
odtiaľ po sprístupnených priestoroch jaskyne Slobody. Napriek 
tomu, že jaskyňu pozná väčšina účastníkov, akcia sa stretla so 
širokým záujmom ~ 
Pracovník výskumného oddelenia p. g. Halaš v úvode programu 
posledného dňa školenia hovoril o cieľoch a úlohách, ktorými sa 
jednotliví odborní pracovníci oddelenia zaoberajú. 
Tajomník SSS Ing. Hlaváč následne predniesol správu o činnosti 
Spoločnosti za uplynulých desať mesiacov roku 1978. V stručnom 
hodnotení spomenul všetky významnejšie akcie a úlohy s konšta
tovaním ich úspešného plnenia. Vo svojom príhovore sa dotýkal 
predseda SSS A. Chovan niektorých odborných a organizačných 
otázok SSS. 
Posledným bodom programu školenia boli informácie vedúcich 
OS, resp . ich zástupcovo činnosti oblastných skupín spojené 
s premietaním diapozitívov. Takto sa prezentovali skupiny Chtel 
nica, Liptovský Trnovec, Dolný Kubín, Spišská Nová Ves, Cachti
ce, Spišská Belá, Šafárikovo. 
V záverečnom prejave prehovoril k účastníkom školenia pred
seda A. Chovan. Kladne zhodnotil poslanie a úroveň podujatia 
.. poďakovaním organizátorom za úspešný priebeh a frekventan 
tom za ' prejavený záujem a disciplinovanosť. 
Na záver je treba poďakovať odborným pracovníkom výskum
ného oddelenia MSK, p. g. Halašovi, RNDr. Šavrnochovi a p. g. 
Pavlarčíkovi za realizáciu odbornej náplne školenia prednesenú 
prístupnou a hodnotnou formou . Za úspešný priebeh predovšet
kým praktickej časti podujatia sa zaslúžili členovia OS Liptovský 
Mikuláš F. Bernardovič, J. Vajs, A. Mišina, J. Knap a S. Šrol. 
Politicko-odborné školenia v tejto forme majú svoje opodstat
nenia a budúcnosť. Zameranie sa na jeden, dva úzko špeciali
zované problémy v oblasti speleológie, získané teoretické znalosti 
okamžite prakticky odskúšané v teréne, maximálne využitie vy
medzeného času, spoznávanie nového krasového územia, vzá
jomná informovanosť a výmena skúseností, to všetko sú účinné 
formy akými sa zvyšuje politicko-odborná úroveň členskej základ 
ne. 
Školenie odhalilo aj momenty, ktorými možno prácu zlepšiť . Žia
dúci je najmä užší kontakt frekventantov s prednáša nou látkou . 
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V budúcnosti treba uvažovať s písomnými podkladmi prednáša
nej látky tak, aby tieto plnili svoju funkciu dlhodobo v členskej 
základni skupín vzhľadom k tomu, že školenia sa zúčastňujú .len 
niekoľkí členovia . Iným problémom je, kto a dokedy bude schop
ný zabezpečiť podujatia na želateľnej úrovni. Veríme, že i tieto 
nájdu svoju kladnú odpoved' s tým, aby sa nám práca i naďalej 
darila tak ako doteraz, ak nie lepšie. 
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Ing. Jozef H I a v á č 

CESKA SPELEOLOGICKA SPOLOCNOSf ZAL02ENA 

V Prahe dňa 12. decembra 1978 sa uskutočnila vo Valdštejnskom 
paláci zakladajúca konferencia Ceskej speleologickej spoloč
nosti. Ako sa hovorí v programovom prehlásení a správe o čin 
nosti prípravného výboru, stalo sa tak po dlhoročnej snahe všet
kých aktívnych záujemcov o kras a jaskyne. Konferencie sa zú
častnili aj pozvaní zástupcovia Slovenskej speleologickej spoloč
nosti predseda Alfonz Chovan a tajomník Ing. Jozef Hlaváč. 
Prípravný výbor Ceskej speleologickej spoločnosti združil 27 sek
cií, krúžkov, klubov a skupín s celkovým počtom temer 1000 čle
nov. 
Delegáti prijali uznesenie zakladajúcej konferencie a vzali na 
vedomie: 
- správu o činnosti prípravného výboru CSS 
schválili: 

stanovy Ceskej speleologickej spoločnosti 
- progmmové prehlásenie ku založeniu spoločnosti 
- rámcový plán činnosti na obdobie 1978-1980 
- rámcový rozpočet na obdobie 1978-1980 
súhlasili': 

aby riadny zjazd Spoločnosti bol zvolaný v roku 1980 s ohľa
dom na termín zasadnutia Valného zhromaždenia Medzinárod
nej speleologickej únie 

Okrem pracovnej časti konferencie a širokej plodnej diskusie 
delegátov vystúpili v programe so svojimi príhovormi aj zástup
covia iných organizácií, ako riaditeľ 6. odboru Ministerstva kul
túry CSR s. Chvalina a predseda SSS Alfonz Chovan. 
Na záver delegáti zakladajúcej konferencie zvolili výkonné orgá
ny, radiace činnosť v období medzi zjazdami: 
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Ústredný výbor: 

Predseda - Doc. Dr. Vladimír Panoš. CSc. 

Podpredsedovia - Doc. Dr. Jaromír Demek. DrSc. 
Doc. Dr. Václav Král. CSc. 

Tajomník - p. g. Jaroslav Hromas 

Pokladník - p. m. Pavel Nosek 

Hospodár - p. g . Stanislav Mayer 

Členovia - RNDr. Josef Beneš. RNDr. Vojen Ložek. DrSc .• Ru
dolf Nejezchleb. p. g. František Skrivánek. Ing. Josef 
Slačík 

Náhradníci: Václav Hlaváček. Jaroslav Vrátný. Dušan Hypr 

Ústredná revízna komisia: 

Josef Sebela. Ing. Zdenek Brezina. RNDr. Bohumil Kučera . 
Zo stanov ČSS vyplýva. že jednou z úloh je spolupráca so S.SS. Na 
tomto základe treba vytvoriť spoločnú organizačnú zložku. ktorá 
by koordinovala spoluprácu obidvoch spoločností. Pre spoluprá
cu so Slovenskou speleologickou spoločnosťou bol určený člen 
ústredného výboru p. g. F. Skrivánek z Prahy. 
Srdečne blahoprajeme jaskyniarom z Českej socialistickej repub
l iky ku založeniu Českej speleologickej spoločnosti. Veríme. že 
ďalšia spolupráca dobrovorných jaskyniarov oboch Spoločností 
sa bude naďalej úspešne rozvíjať na kvalitatívne vyššej úrovni. 
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Ing. Ladislav Raj man: 
PhMr. Stefan Rod a : 

ODRlBA BANSKýCH LÁMP TYPU 16623/ E 

V posledných rokoch sa v speleologickom prieskume čoraz me
nej používajú karbidové lampy v tradičnom prevedení. Začali sa 
používať prenosné akumulátorové svietidlá typu 16623/ E. Zme
nila sa zároveň aj náročnosť na manipuláciu s týmito akumu
látorovými lampami a to najmä problém častého dobíjan ia a 
úpravy elektrolytu . 
Technika dobíjania a manipulácie so svietidlami je totiž viazaná 
na banské lampárne s kompletným vybavením. Ide najmä o prob
lém otvárania uzáveru veka, ktoré sa zabezpečuje pomocou elek
tromagnetického zariadenia. Po otvorení uzáveru sa lampa do
bíja, čo je zaistené v špeciálnych zásuvných regáloch, pomocou 
dvoch kontaktov na oboch stranách veka. 
Nakol'ko údržba a dobíjanie svietidla nemožno v bežnom spe
leologickom užívaní popísaným spôsobom realizovať, predkladá
me našim jaskyniarom v tomto krátkom článku jednoduchý, avšak 
účinný spôsob otvárania veka akumulátora . Tento spôsob sa nám 
plne osvedčil a s úspechom ho používame už niekoľko rokov 
v OS Rožňava. Ide o nasledujúci postup a úpravu svietidla: 
Na oboch stranách uzáveru veka z umelej hmoty navŕtame dve 
vodorovné diery 0 2,5 mm podľa priloženého náčrtu. Z oceľo
vého drôtu 0 2 mm vyhotovíme pomôcku v podobe polelipsy, 
opäť podľa náčrtu. Po zasunutí dvoch koncov pomôcky do vyvŕ
taných dier na magnetickom uzávere, stlačíme ho, až sa záver 
vyklopí dole. Uvoľní sa tým veko puzdra akumulátora, články sa 
stali prístupnými. Potom už môže nasledovať nabíjanie akumu
látora normálnym spôsobom . Potom, po opätovnom nasunutí 
veka, uzavrieme priklopením magnetického uzáveru a svietidlo je 
v pôvodnom stave. 

K samotnému dobíjaniu upozorňujeme, že ide o alkalické akumu
látory, v ktorých elektrolyt tvorí roztok lúhu draselného (20 %). 
Hladinu roztoku doplňame len dostilovanou vodou a to do výšky 
dosák. Hladina elektrolytu v žiadnom prípade nesmie dosiahnuť 
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spodnú hranu odplynovacej rúrky, lebo následkom splynovania 
pri dobíjaní by mohlo dôjsť k výronu elektrolytu. Nabíjanie do
poručujeme uskutočniť pri vyskrutkovaných zátkach akumulátora, 
intenzitou okolo 500 mA, po dobu 16 hodín. Keďže ide o sériu 
troch akumulátorov o napätí 3,6 V upozorňujeme, že pri použití 
akumulátorovej nabíjačky, bežne používanej v motorizme, o na
pätí 6 V, je nutné do série zapojiť regulovaterný odpor . . Nabí
janie a dobíjanie akumulátora však musí každopádne realizovať 
len osoba znalá a poučená. 

uzáver veka 
s elekt romag -
netom t 

I 
otvory 

~
2.5_ 

~ I 
IX) )/( ..-

akumulátorová 

~~~ 
Poloha navŕtaných dier 
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RNDr. Zdenko Hoc h m u th: 

TEN N E N G E B IRG E '7 8 
Výprava speleológov SSS v Rakúskych Alpách 

Podielať sa no prieskume najvýznamnejších krasových oblastí 
sveta - to je iste želateľným trendom každého speleológa. Tieto 
'predsavzatia mala aj malá 8-členná výprava členov SSS, ktorá 
pôsobila v krasových oblastiach Aip (pozri Spravodaj SSS 
č. 4/ 78 - Členovia SSS v krasových oblastiach Aip) - a na zá
ver sa zastavila v pohorí T ennengebirge v Rakúsku, kde sa zú
častnila v dňoch 23.-25. 8. 1978 medzinárodného speleologic
kého prieskumu krasovej oblasti Kuchelbergu. Prieskumu sa zú
častnili rakúski, belgickí a anglickí jaskyniari. 
Pohorie Tennengebirge v Salzburských Alpách predstavuie jedi
nú obrovskú planinu so zarovnaným, mierne zvlneným povrchom 
v nadmorskej výške 2000-2500 m. Okraje spadajú strmými zráz
mi, často zvislými stenami viac ako 100 m vysokými, do predhoria 
v nadmorskej výške 600-700 m. Na západnej strane je pohorie 
oddelené kaňonom Salzach (nadmorská výška okolo 500 m) od 
pohoria Hagengebirge, podobného charakteru. 
Pretože pohorie je veľmi ťažko prístupné, speleologický prieskum, 
najmä v jeho centrálnej časti, je ešte len v počiatočnom štádiu. 
V juhozápadných stenách bola už dávnejšie známa ľadová jas
kyňa Eisriesenwelt, sprístupnená dnes verejnosti. Rozľahlé, pre
vážne rozľahlé chodby jaskyne, dosahujú celkovú dlžku cez 40 km . 
Prieskumy vertikálnych systémov sa začali len v posledných ro
koch. Najvýznamnejšie úspechy tu dosiahli roku 1976 a 1977 
poľskí jaskyniari, ktorí v systéme jaskýň Plateneckhähle a Berg
hole dosiahli celkovej denivelácie 900 m. Oblasť Kuchelbergu, 
ležiaca na severných svahoch pohoria, sa stala cieľom našej 
akcie. 
Dňa 23. 8. '78 vyrážame do Salzburgu, sprevádzaní vedúcim ta
mojšej početnej a známej jaskyniarskej skupiny W. Klappache
rom. V mestečku Golling odbočujeme z diaľnice a ďalej už ide
me lesnými cestami s balvanitým povrchom, pokiaľ sa dá. Potom 
už nasleduje len namáhavý peší transport materiálu, spočiatku 
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lesom, neskôr pásmom kosodrevín, kde sa objavujú škrapové po
lia a závrty, až k jaskyni R6th-Eish6hle. Vchod do tejto jaskyne 
má charakter zrúteného závrtu, priemeru až 50 m, a pod pre
visom, vlastne už vovnútri jaskyne je vybudovaná chatka salzbur
ských jaskyniarov, ktorá nám bude slúžiť nakrátko ako základňa. 
Dnu sa stretávame s belgickými a anglickými jaskyniarmi, ktorí 
tu už dlhšiu dobu pracujú. Zaoberajú sa prieskumom jaskyne 
Scheeloch, ktorá v čase nášho príchodu mala už hlbku -700 m. 
Po krátkom odpoČinku Z. Hochmuth a F. Venger sa pridávajú 
k belgickej dvojici a odchádzajú s nimi do tejto jaskyne. Schee
loch je známou lokalitou až od roku 1926, významnejšie verti
kálne pokračovanie sa však podarilo nájsť až roku 1975. Potom 
nasledujú poľské a belgické výpravy, ktoré tu dosahujú postup
ne hlbky okolo 600 m. Prieskum roku 1978 mal za úlohu pokúsiť 
sa dosiahnuť hranicu 1000 m. 
Spolu s Belgičanmi zlaňujeme po úsekoch systému priepastí, 
z ktorých najhlbšia meria asi 120 m. Dosahujeme tak hlbku asi 
300 m a odtiaľ sa vraciame na povrch. 
Dalšia skupina v zložení A. Buzinkay, G. Homola, spolu s Klappa
cherom a jedným Angličanom sa vyberajú súčasne na prieskum 
doposiaľ málo známej lokality, vchod ktorej :eží vo výške asi 
1900 m. Objavená bola Salzburčanmi roku 1977 a až počas na
šej akcie sa začal jej dôkladný prieskum. Od vchodu v nepre
hľadnej silne škrapovitej časti klesajú . chodby, spočiatku mier
ne, cez. dve zúženiny a vedú k priepasti. Ide o 80 m hlbokú prie
pasť, komplikovaného špirálovitého priebehu, ktorá sa musí pre
konávať po častiach. Nasleduje úzky meandrovitý vodorovný 
úsek, potom zas zvislý stupeň, hlboký asi 20 m a po ďalšom me
androvitom úseku 30 m hlboká priepasť. V hlbke asi 150 m sa 
prieskum zastavil pre nedostatok materiálu, objavené časti sme 
zamerali. 
Ostatní členovia našej výpravy (P. Hipman, J. Slančík, Vítková 
a J. Durčík) sa zaoberali povrchovým prieskumom vyššie polože
ných častí Kuchelbergu a fotodokumentáciou jaskýň R6t-Eish6hle 
a Wandauge. 
Nasledujúceho dňa 24. 8. 1978 znovu vyrážame lc: priepasti vo 
výške 1900 m. Z. Hochmut, A. Buzinkay a G. Homola rýchlo do
sahujú koniec prieskumu z predošlého dňa v hlbke 150 m. Nad 
ďalšiu priepasť, ktorá sa nachádza v rútivom teréne, upevňujeme 
prinesené laná a postupne zlaňujeme dole. Celková hlbka tejto 
priepasti je asi 80 m, sme nútení zlaňovať cez uzle uviazaných 
lán. Na dne priepasti z chaoticky nakopenýéh blokov vedú vo-
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dorovné chodby so sintrovou výzdobou. Tu sa objavuje ďalšie 
vertikálne pokračovanie, s hlbkou podľa našich odhadov aspoň 
40 m, no už nemáme ďalších lán. Sústreďujeme sa preto na zá
val na konci vodorovnej chodby. Po jeho prekonaní objavujeme 
menšiu sieň, na dne v odbočke chodby počujeme tiecť potok. 
Sme v hlbke asi 220 m a na ďalší prieskum už zas nemáme do
statok materiálu. K večeru · sa vraciame na povrch a vynášame 
z priepasti všetok materiál. 
Vzhľadom k ukončeniu termínu našej akcie, sme už ďalší zostup 
do priepasti nepodnikli. Opúšťame krasové územie Kuchelberg 
a po rozlúčke s jaskyniarmi v Salzburgu vraciame sa domov do 
CSSR. 
Prieskumné práce na Kuchelbergu však pokračovali aj po na
šom odchode. Ako sme sa neskôr dozvedeli, Belgičania dosiahli 
v Schneelochu neobyčajného úspechu - denivelácie 1083 m, 
čím sa táto jaskyňa zaradila na 4. miesto svetového rebríčka. 
Prieskum priepasti vo výške 1900 m, ktorú sme pomenovali na 
Schacht International, sa zastavil pre nepriazeň počasia v hfbke 
-410 m. 
Literatúra: Atlantis 2/ 1978, Salzburg 
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Martin S I u k a : 
VÝPRAVA JASKYNIAROV OS CACHTICE OO KRASOVýCH 

OBLASTI V JUHOZAPAONOM RUMUNSKU 

V dňoch 29. 7. - 14. 8. 1978 uskutočnili niekoľkí členovia OS SSS 
Č. 22 Cachtice vydarenú výpravu do krasových oblastí pohoria 
Muntii Banatului v juhozápadnom Rumunsku. Účastníkov výpravy 
tvorili: Božena Betušová, Michal Dvorský, Rudolf Jurák, Ján Sad
loň, Martin Sluka a Jaroslav Zoldfay. Výprava sa uskutočnila 
v spolupráci s rumunskou speleologickou skupinou CSA "Focul 
Viu" z Bukurešti. Z rumunskej strany sa zúčastnilo 18 jaskyniarov, 
prevažne študentov geológie a geografie. 
Úlohou výpravy bolo štúdium oblasti, ležiacej na juhu pohoria 
Muntii Banatului, 40 km na západ od známeho kúpeľného mesta 
Baile Herculane. Študované územie je tvorené mezozoickým i vá
pencami a bridlicami. Zo speleologického hľadiska sú veľmi za
ujímavé planiny ("poiana") Scocu a Liciovacea. Tieto planiny po 
prvotnom skrasovatení boli opäť zatopené vodou, následkom 
čoho je povrch týchto planín pokrytý vrstvou ílovitých a piesoč
ných sedimentov, ktoré do značnej miery zadržujú vodu. To umož
ňuje, aby tieto planiny boli pretekané množstvom krátkych vod
ných tokov. Tieto potoky tečú spravidla plytkými slepými údolia
mi, nemajú väčšiu d[žku ako 1 km a v závere vytvárajú priepas
ťovité ponory. Veľmi zaujímavý je aj kaňon rieky Miniš, ktorého 
svahy dosahujú prevýšenia niekoľko sto metrov, v oblasti Virfu 
Rosu až 400 m. V stenách kaňonu sa nachádza tiež veľa jaskýň . 
V celej oblasti sú veľmi dobre vyvinuté všetky povrchové krasové 
javy - množstvo závrtov, rozsiahle škrapové polia, kaňony, slepé 
a poloslepé údolia, ponory a vyvieračky. 
Z Ceskoslovenska sme odchádzali vlakom dňa 29. 7. 1978. Po 
prestupovaní v Budapešti, Arade a Timišoare sme sa konečne 
dostali do Baile Herculane. Tu nás čakali naši rumunskí kole
govia, ktorí mali už za sebou štrnás'ťdenné putovanie po kraso
vých oblastiach južných pred horí Karpát. Po dvojdennom odpo
činku v Baile Herculane presunuli sme sa autobusmi cez mes
tečko Bozovici k chate - Cabana Cerbu v nadmorskej výške 
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450 m. Dňa 2. 8 . . 1978 sme vybudovali základný tábor na pla
nine Liciovacea, 2 km južne od cabany, v nadmorskej výške 
650 m. 
Už dve predchádzajúce výpravy bukureštskej skupiny Focul Viu 
mali za cieľ prieskum kaňonu rieky Minis v oblasti východne od 
cabany a planiny Liciovacea. V priebehu týchto výprav bolo pre
skúmaných a zmapovaných asi 25 krasových lokalít, z toho 7 
priepastí, najhlbšia Aven cu apô s hlbkou -70 m. Akcie roku 
1977 sa zúčastnili od nás aj B. Belušová, M. Sluka a J. ZÔldfay. 
V rámci tohoročných prieskumných prác preskúmali sme a zdo
kumentovali 32 nových jaskýň a priepastí, z toho dve 65 m hlbo
ké priepasti - Gura Murionului na rovnomennej planine a Aven 
cu sifon na planine Scocu, kde sa prvý krát podarilo dosiahnuť 
hladinu spodnej vody. Najväčší význam však malo odkrytie jasky
ne Pestera de la captare, čiže Jarovej jaskyne, dlhej 970 m s nád
hernou výzdobou a zachovalým nápisom z roku 1857, kedy ju 
navštívili traja baníci z Aniny. Vchod do jaskyne sa nachádza 
60 m nad mohutnou krasovou vyvieračkou, zachytenou pravde
podobne už v minulom storočí pre vodovod. Vyvieračka vytvorila 
zaujímavú travertínovú kopu, 15 m vysokú s priemerom 1,00-150 
m. Nachádza sa na pravom brehu rieky Minis oproti 8,2 kilo
metrovníka od Aniny. Vo svahu kopy sme zdokumentovali 4 jas
kyne. Sú pomerne krátke, lebo dižka najväčšej je 12 metrov, 
avšak majú zaujímavú výzdobu, tvorenú jednak primárnym tra
vertín om, jednak sintrom a rekryštalizáciou. Na týchto lokalitách 
sme odobrali aj niekol'ko vzoriek, ktoré sme odovzdali do doku
m entačného oddelenia MSK. 
V dňoch 12.-13. 8. 1978 dvaja rumunskí kolegovia uskutočnili 
orientačný prieskum planín Lupului, Pesterii a Stefuroaia, ktoré 
sa nachádzajú na juh od nami skúmanej oblasti v povodí rieky 
Lapusnicu. Lokalizovali pritom na 25 nových otvorov jaskýň a 
priepastí, ktoré sme však pre nedostatok času už nemohli pre
skúmať. Prieskum týchto lokalít by sme radi uskutočnili počas 
ďalšej výpravy v roku 1979, opäť v spolupráci s našimi rumun
skýmí kolegami . 
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Martin S I u k a : 

SPEOSPORT 1978 - RUMUNSKO 

V dňoch 22.-26. 10. 1978 sa uskutočnil v kúpeľnom mestečku 
Moneasa v západnom Rumunsku, 80 km severovýchodne od 
Aradu, už ďalší z tradičných zrazov rumunských jaskyniarov -
Speosport 1978. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 300 domácich 
jaskyniarov a niekoľko účastníkov zo zahraničia. Boli to traja 
maďarskí jaskyniari z Budapešti a za SSS - Jaroslav Zôldfay 
a Martin Sluka z OS SSS Čachtice. 
Na programe zrazu boli referáty a prednášky jednotlivých rumun
ských jaskyniarskych skupín, doplnené premietaním diapozitívov. 
Medzi najzaujímavejšie patril referát skupiny Speodava z mesta 
dr. Petru Groza o jaskyni Ursilor. Jaskyňa sa preslávila v krátkej 
dobe svojimi početnými kosternými pozostatkami jaskynného 
medveďa. 
Rumunskí jaskyniari demonštrovali svoje úspechy aj na expozícii 
máp a. fotografií. Súčasťou výstav bola aj výstavka propagač
ných materiálov SSJ a SSS, ktoré poskytlo vedenie SSS. Táto vý
stava vzbudila vel'kú pozornosť a záujem medzi rumunskými 
jaskyniarmi. 
Počas zrazu sa uskutočnili aj tri exkurzie do krasových oblastí po
horia Codru-Moma, na ktorého juhozápadnom úpätí sa Moneasa 
nachádza. Navštívili sme tri jaskyne a to: Cimpeneasa so 40 m 
vysokým vodopádom, ďalej menšiu jaskyňu so zaujímavým pod
zemným jazerom a výzdobou. Tretia z navštívených jaskýň bola 
Pestera de la moará cu apá, dlhá asi 2,5 km s nádhernou ara
gonitovou výzdobou. 

Z prednesených referátov vyplývalo, že rumunskí jaskyniari ob
javili v uplynulom roku 1978 na 500 nových krasových lokalít. 
z toho tri jaskyne dlhšie viac ako 1000 m. 
Na záver Speosportu '78 boli vyhodnotené najúspešnejšie jasky
niarske skupiny. Na prvom mieste sa umiestnila skupina Focul 
Viu z Bukurešti, za objava zdo.kumentovanie 150 nových jaskýň 
a priepastí. Zástupcovia OS Čachtice obdržali za viacročnú 
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úspešnú spoluprácu s rumunskými jaskyniarmi pekný pamätný 
dar. 

Speosport '79 sa bude konať v okolí známeho kúpeľného mesta 
Baile Herculane. S jeho usporiadaním bola poverená skupina 
Focul Viu z Bukurešti. 
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AKTUALITY 

Pozoruhodný výskum odborníkov v Moravskom krase 

V uplynulom roku uskutočnili odborníci pozoruhodný experiment 
väčšieho rozsahu v Moravskom krase. Na 30 profesionálnych pra
covníkov Hydrometeorologického ústavu Brno a Ostrava, Správy 
CHKO Moravský kras, Geografického ústavu CSAV Brno, Správy 
jaskýň Moravského krasu a členov Speleologického klubu Brno 
ukončili v septembri rozsiahle pozorovanie vôd v Moravskom kra
se najmä podzemných. Pri sledovaní použili rádioaktívnych prv
kov, ktoré potom vyhodnocovali v odobratých vzorkách z jed 
notlivých profilov. Získali tak celý rad zaujímavých údajov. Týkali 
sa stanovenia postupových dôb a minimálnych prietokov v úseku 
Holštejn - Biela voda a v úseku Skalný mlyn - Punkva . Zároveň 
sa zisťovali závislosti a vzájomné väzby medzi jednotlivými profil 
mi a prE;dpokladanými trasami. Výsledky sa vyhodnocujú, ale už 
dnes sa dá povedať, že podzemné sústavy krasových tokov v Mo
ravskom krase vo väčšine prípadov sú prepojené a uvedený ex
periment nezvyklého rozsahu verkou mierou pomohol k riešeniu 
dosiar nevysvetlených otázok v tejto krasovej oblasti. 

8. ukrajinský zjazd speleoturistov 

Koncom minulého roku sa konal ôsmy zjazd ukrajinských speleo
turistov, ktorý usporiadali neďaleko Ternopoli v Optimističeskoj 
a Kristalnoj peščeri. V rámci zjazdu usporiadali nový druh pre
tekov - športovú orientáciu pod zemou. Súťaže prebehli v dvoch 
formách orientácie - v technike speleoturistiky a v skalolezení. 
Zvíťazila skupina Ternopolského oblastného sovietu pre turistiku 
a exkurzie. 
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Mumifikované pozostatky v jaskyni Grónska 

Pozoruhodné nálezy našli dvaja náhodní lovci v jednej jasKyni 
v severných oblastiach Grónska. Ide o nález 8 rudských tiel, kto
ré tu v jaskynnom prostredí, tak ako to poznáme aj z iných jaskýň 
vo svete, boli mumifikované. Mumifikované telá pochádzajú z 13. 
-14. stor. z obdobia tzv. thulskej kultúry a vyvolali pre svoju ne
obyčajnú zachovalosť veľký ohlas medzi odborníkmi vo svete. 
Dobre sa zachovali aj odevy lovcov. Odevy takéhoto typu dnes 
už v Grónsku nenosia, nosia ich však .kanadskí Eskimáci. Jediné 
vyobrazenie týchto odevov je na obraze z r. 1654, ktorý má Dán
ske Národné múzeum. Ide vlastne o najstaršie nálezy odevu to
hoto typu. Medzi telam i sa našla aj malá múmia dieťaťa s obzvlášť 
dobre zachovalým odevom. 
Múmie sú v súčasnej dobe v Kodani, kde ich dánski vedci po
drobne testujú. Po ukončení budú odevy a fotografie múmií vy
stavené v grónskom múzeu v Gotthaabe. Pôvodne chceli vystaviť 
aj múmie, avšak neskoršie bolo rozhodnuté, že budú podl'a pra
starých grónskych zvykov opäť zabalené do sobích kožušín a po
chované späť do tej istej jaskyne. 

Skalné rytiny v jaskyni na Jeniseji 

Neďaleko budovanej sajanošušenskej vodnej elektrárne narazili 
budovatelia na skalné jaskynné rytiny. Oblasť leží blízko mesteč
ka Abakan, v Chakasskej AO Ruskej SFSR v miestach, kde mo
hutná sib írska rieka Jenisej prechádza cez známe pohorie Zá
padný Sajan s vrcholmi okolo 3000 metrov. 
Tri jaskyne s rytinami sa nachádzajú v bielych až ružových vá
pencoch. Výskum odborníkov zistil, že sú staré najmenej 5 tisíc 
rokov. Obrazy predstavujú ľudí a zvieratá, je tu stádo bizónov, 
lode, rybári a lovci s lukmi v rukách. Budovatelia hydrocentrály 
mali pochopenie pre záchranu týchto vzácnych nálezov v jasky
ni, ktorá má byť budúcou stavbou zaplavená . V spolupráci s et
nografickým múzeom v Abakane pripravili projekt záchranných 
prác, pri ktorých Vyrežú veľké kamenné dos'ky s kresbami a pre
miestnia ich do múzea, ktoré má byť postavené pri hydroelektrár
r:Ji. 

Záhadné "modré jamy" sú krasového pôvodu 

Týmto názvom sa označujú geologické kuriozity, zvislé priepasťo-
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vité otvory hlbky okolo 100 m, ktoré sa nachádzajú v mori tesne 
pod morskou hladinou v korálových pobrežiach Mexika a Ba
hamských ostrovov. Otvory majú niekedy priemer až 300 m a sú 
lemované korálovým prstencom. Steny otvorov sú väčšinou zvislé, 
len v dolných častiach, pokiaľ to potápačský prieskum mohol sle
dovať, sa mierne rozširujú. 
Posledné intenzívne prieskumy týchto modrých jám ukázali, že 
ide nesporne o krasové javy. Steny zvislých priepastí sú totiž zdo
bené labyrintom riadnych gravitačných kvapľov, ktoré majú 
mnohokrát dlžku až 12 m. Je dokázané, že tieto útvary aj prie
pasti mohli vzniknúť len pôsobením sladkej vody, teda v dobe, 
keď hladina mora bola podstatne nižšie ako teraz. Po zaplavení 
jaskyne morskou vodou sa klenby stropu narušili, zrútili sa a tak 
vznikli "modré jamy". K zaplaveniu jaskýň došlo najpravdepo
dobnejšie na konci poslednej doby ľadovej (asi pred 12 tisíc 
rokmi). Podrobný prieskum dokázal aj zaujímavý priebeh tohoto 
zaplavenia. Tento proces neprebiehal plynule, ale v určitých in
tervaloch. Podľa morfológie tvarov zistili, že stúpanie vody po
stupne v hlbkach 90, 50 a 20 m sa na určitý čas zastavilo. 

Nová turistická základňa na Urale 

V baškírskej ASSR Ruskej SFSR postúpili prípravné práce k vy
hláseniu novej chránenej oblasti s turistickou základňou do zá
verečnej fázy. Ide o oblasť v pohorí Južný Ural, ktorá bola známa 
už aj v minulosti, výskytom mnohých krasových javov. Najviac 
jaskýň sa vyskytuje v oblasti rieky Belaja, medzi Čeljabinskom 
a Orenburgom. Počiatky prieskumu tejto oblasti sú staré len asi 
20 rokov. Roku 1959 objavil geológ Rjumin neznáme kresby a vte
dy ešte nikto netušil, že ide o jednu z najvýznamnejších a výzdo
bou rozhodne najkrajšiu jaskyňu na Urale. Nájdené kresby vy
tvárajú celé galérie a zobrazujú väčšinou kresby divokých koní, 
mamutov, nosorožcov. Výskumy ukázali, že tu žil praveký človek 
v paleolite, t. j. zhruba pred 30 tisíc rokmi. 
Nemenej je zaujímavá samotná jaskyňa Kutuk Sumgan, o ktorej 
sme už písali v Spravodaji SSS č. 1/73. Vchod do jaskyne tvorí 
puklinovitá chodba vysoká až 40 cm. Chodba ústi do rozsiah
lych priestorov jaskyne, ktorú vytvorila podzemná rieka Sumgan. 
Zatiaľ preskúmané priestory jaskyne vytvárajú niekorko poschodí 
a mohutné siene, ktoré sú bohato zdobené spomenutými kresba
mi. Od objavenia jaskyne dodnes pokračovali prieskumné práce 
v jaskyni. Prednedávnom objavili tu priepasti, ktoré vedú až na 
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aktívny tok podzemnej rieky Sumgan. Na horných poschodiach 
je veľmi bohatá a živá výzdoba. Snád preto sa uvažovalo o sprí
stupnenie jaskyne pre turistickú verejnosť. Projekt uvažuje s ' vy
budovaním celej chránenej turistickej zóny baškírskej, kde už je 
aj štátna rezervácia pre odchov divej včely .. burzjanky". V pro
jekte okolo jaskyne sa ráta s vybudovaním turistickej základne, 
hotelov, zariadení, včítane pristávacej plochy pre vrtuľníky. V sa
motnej jaskyni vybudujú elektrické osvetlenie, upravia sa chod
by, chodníky a vyhliadkové galérie. 

Vietnamská ajskyňa Fongnija 

Ako je známe, značnú časť Vietnamu tvoria vápence, vhodné pre 
krasovatenie a sú tu známe početné rozsiahle jaskynné systémy, 
ktoré boli využívané aj ako nemocnice počas americkej interven
cie. 
Jednou z nich je jaskyňa Fongnija, čo v preklade značí Zuby 
vetra pri dedinke Suok-Tšhak v strednej časti Vietnamu. Jaskyňa 
má dve úrovne, ktoré majú samostatné vchody. Horný otvor ve
die do Nebeskej jaskyne a leží v nadmorskej výške 200 m. Dolná 
časť vedie do Vodnej jaskyne a návštevníci tu vchádzajú' na čI
noch podzemnej rieky. Ústie . vchodu má mohutné rozmery 
10/20 m. Celú prehliadku jaskyne absolvujú návštevníci na čI
noch . Jaskyňa má neobyčajne bohatú sintrovú výzdobu, ktorá je 
veľmi dobre zachovalá. V jaskyni boli nájdené aj cenné arche
ologické nálezy, ako zvyšky kamenného Budhu a iných sôch. 
Jaskyňa Fongnija je nielen turistickou atrakciou, ale aj miestom 
archeologických výskumov. 

Nová dfžka sovietskej sadrovcovej jaskyne Optimističeskaja 
peščera 

Optimističeskoja peščera, o ktorej sme už písali v Spravodaji 
SSS č. 1/78 sa nachádza v Tarnopolskej oblasti Ukrajinskej SSR 
uprostred sadrovcového krasu .v Podolsko-bukovinskej zníženine 
v povodí Dnestra. V nepríliš hrubej vrstve sadrovca vytvoril sa 
sekundárne zložitý systém, doslova labyrint hustej siete úzkych 
chodieb, prepletajúci sa sadrovcovým masívom. Objavil ju ešte 
roku 1965 Ivovský speleologický klub Kyklop. Do jaskyne prenikli 
zo dna závrtu v sprašovom pokryve nedaleko obce Korolovka. 
K zvláštnostiam jaskyne patria aj svojrázne sadrovcové kryštály 
rôznych farebných odtieňov. 
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V jaskyni sú značné možnosti na objavenie a mapovanie stále 
nových chodieb, dlžka jaskyne záleží jedine na kapacite skupín, 
realizujúcich mapovacie práce. Nové výskumy a mapovacie prá
ce stanovili súčasnú dlžku jaskyne na 123,5 km. Touto dlžkou 
zaradila sa Optimističeskaja peščera na prvé miesto v Európe, 
ihneď za Mamutiou jaskyňou v USA, ktorá je dlhá 253 km. 
Prieskumníci Optimističeskej peščery, Ivovskí speleológovia však 
pokračujú v prieskume aj v mapovacích prácach rovnakou inten
zitou a predpokladajú ďalšie objavy a prepojenia do susedných 
jaskynných systémov. 

Dlhodobý jaskynný pobyt v NDR 

Ritterhôhle (Rytierska jaskyňa) pri Eisenachu v krasovej oblasti 
Durynského lesa (Thuringer Wald) v NDR bola doposia!' známa 
len v dlžke 150 m, avšak preslávená. Známa povesť o jaskyni 
hovorí, že spevák-rytier Tannhäuser z Wagnerovej opery sa ocitol 
v podzemí s bohyňou Venušou práve v tejto jaskyni. Skupina ne
meckých speleológov teraz tu strávila v jaskyni 7 dní v rámci po
kusovo dlhodobý pobyt človeka. V priebehu pobytu vykonali aj 
prieskum v jaskyni a objavili pritom nie Tannhäuserove stopy, 
ale rozsiahly labyrint dosiaľ neznámeho pokračovania jaskyne. 

Jaskynné miesto v horách Veľkého Kaukazu 
. 

Archeológovia odkryli v nedávnej dobe rozsiahle jaskynné mesto 
v Čečenoingušskej ASSR v hornom toku rieky Gechy na sever
ných svahoch Veľkého Kaukazu. Nové nálezy a poznatky vyvrá
tili teóriu o primitívnosti a neohrabanosti dávnovekých obyvatel'ov 
Kaukazu . 
Archeológovia preskúmali v jaskynnom meste priestory, upravené 
praobyvateľmi na dva- až triposchodové obydlia. Vysokopoložené 
jaskyne boli ťažko prístupné a viedli do nich v stene vytesané 
schody. Do niektorých ťažko prístupných častí jaskyne sa vystu
povalo iba pomocou špeciálnych drevených schodníc. Okolo 
jaskynného obydlia sa nachádzali aj hospodárske stavby pre 
chov dobytka. Podľa všetkého toto skalné mesto v jaskyni obývali 
predkovia súčasných Čečencov, Ingušov a Vajchanov, ktorí tvoria 
národnostnú menšinu v Ruskej SFRS' na sever od Kaukazu. 
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Nové jaskynné maľby v Spanielsku 

V jaskyniach Španielska sa opäť našli nástenné mal'by a to ne
ďaleko juhošpanielskej obce Jimena de la Frontera, severne od 
Gibraltaru v pohorí Serrania de Ronda . Ide o nové nálezy, po
chádzajúce z 2. tisícročia pred našim letopočtom. Kresby zo
brazujú okrem I'udských a. zvieracích postáv aj dobre zachovalé 
kresby rôznych plavidiel. Odborníci pozorne skúmajú túto ďalšiu 
lokalitu s prejavom I'udskej civilizácie na Iberskom polostrove. 

Jaskyňa Kizil Koba na Kryme prístupná verejnosti 

Jednou z mnohých prírodných zaujímavostí na Kryme je Kizil 
Koba, čiže Červená jaskyňa. Nachádza sa na západnom svahu 
Dolgorukovského horského masívu 3,5 km k východu od obce 
Pereval'nij v nadmorskej výške okolo 500 m. Jaskyňa sa nachádza 
v peknom horskom prostredí s porastom najrozmanitejších listna
tých stromov a krov. K jaskyni vedie len úzka úžľabina, vyrytá 
horskou bystrinou Kizilkobinkou . Vyššie sa objavujú červenkasté 
vápencové steny, po ktorých dostala jaskyňa aj pomenovanie. 

Prvé písomné správy o jaskyni pochádzajú zo začiatku '19. stor., 
kedy predpokladali, že celková dižka jaskyne je 2 km. Nové 
prieskumy z roku 1957 však odkryli ďalšie chodby a jaskyňa bola 
prebádaná do dižky viac ako 10 km. Jaskyňa Kizil Koba s okolím 
bola vyhlásená za chránený prírodný výtvor a sprístupnená ve
rejnosti tak, ako sme o tom písali už v Spravodaji SSS č. 4/72. 
Vďaka aktívnej činnosti speleológov je dnes jaskynný systém 

známy do dlžky viac ako 13 km . Jaskyňa má vel'mi peknú sintro
vú výzdobu v pomerne dobre zachovalom stave. Chodbami sa 
často objavuje podzemný potok a rozsiahle podzemné jazerá. 
Krásou jemných nátekov obzvlášť vyniká Indický sál, ktorému sa 
však vyrovná aj Akademický sál. Jedna z galérií má pomenova
nie po A. S. Gribojedovi, ktorý túto jaskyňu navštívil. 
Červená jaskyňa má dva väčšie vchody, spojené v jaskyni verti
kálnymi šachtami. Návšteva jaskyne Kizil-Koba na Kryme pôsobí 
dojmom nedotknutej krásy a očarí návštevníka svojou veľkosťou. 

M. E. 
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CSSR 

PR(RASTKY SPELEOLOGICKEJ KNIZNICE MSK 
ZA ROK 1978 

Acta Facultatis Rerum Naturalium UC - Formatio et protectio 
natura, č . 3. 

Acta UC - Geographica et geologica, Č. 33 
Acta Geographica UC - Geographica Physica, Č. 16 
Archeologické rozhledy, Č. 1-6, roč. XXX/ 1978 
Časopis pro mineralogii a geologii, roč . 23/ 1978. Č. 1-4 
Československý kras, roč. 29/ 1978 
Český kras III. 
Československá ochrana prírody, Č. 18 
Geografický časopis, roč. XXX/ 1978, Č. 1-4 
Geografické práce, roč. V/ 1978, Č. 1-2 
Geografické práce - Správy 71 
Geologický pruzkum, roč. JEX/ 1978, Č. 1-12 
Geodetický a kartografický obzor, roč . XXIV/ 1978, Č. 1-12 
Geolog'ický zborník - Geologica - Carpathica, roč. XXIX/ 1978, 
č.1-2 

Krásy Slovenska, roč. XV/ 1978, Č. 1-12 
Krasový zborník V. 
Mineralia Slovaca, roč. 10/ 1978, Č. 1-6 
Opera Corcontica - Krkonošské práce 13 
Památky archeologické, roč. LXIX/ 1978, Č. 1-2 
Památkya Príroda 1978, č . 1-10 
Pamiatky a príroda 1978, Č. 1-6 
Problémy biológie krajiny, Č. 20, 21 
Rozpravy ČSAV, roč. 89/ 1978, Č. 1-7 
Rudy, roč. 26/ 1978, Č. 1-12 
Sborník geologických ved - Rada G - geologie, Č. 31 
Sborník geologických ved - Rada P ~ paleontologie, Č. 21 
Sborn ík čs. společnosti zemepisné, roč. 83/ 1978, Č . 1-4 
Slovenská archeológia, ro~. 26/ 1978, Č. 1, 2 
Slovenský kras, roč. 16/ 1978 

44 



Speleologický vestník, č. 10, 11 
Vestník UÚG, roč. 53/ 1978, č. 1-6 
Vodohospodársky časopis, roč. 26/ 1978, č . 1-6 
Západné Karpaty - séria - Mineralógia V. 
Západné Karpaty - séria - Geológia, č. 3, 4 
Západné Karpaty - séria - Hydrológia a inžen. geológia 
Západné Karpaty - séria - ' Paleontológia, č. 2-3 

ANGLIA 
Bulletin BCRA - British Cave Research Association č . 1,2, 19, 20 

BELGICKO 
Subterra - Equipe Spéléo de Bruxelles a. s. b. I, č. 74-76 

BULHARSKO 
Priroda, roč . XXVII/ 1978, č. 1-6 
Problemi na geografiata, 1978/č. 1-4 

FRANCIA 
Revue de geographie Alpine, č. 1,3,4/ 1978 
Supplément a Spelunca, č. 1n8 
Spelunca, č. 1-4/ 1978 
Spéléologie, č. 98, 99/ 1978 
SCV - Activés, č. 34/ 1975 

HOLANDSKO 
Speleo Nederland, Č. 1, 2, 3, 6/ 1978 

JUHOSLAVIA 
Acta Musei Macedanici, Č . 3-5/ 1978 
Loški Razgledi, 1978 
Glasnik prirodnačkoj muzeja, 1977 
Naše jame, Č. 19/ 1977 
Letopis SAZU, 1977 
Fauna na Macedonija IV. 
Fragmenta, Č. 5-9/ 1977 

MAOARSKO 
Frágmenta - Mineralogica et paleontologica, Č. 8/ 1977 
Geographica Medica Hungarica, Č. 8/ 1978 
Fôldrajzi Kôzlemények, Č. 1/ 1978 
Janus Pannonius Múzeum, roč . XXII/ 1977 
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NDR 
Archiv flir Naturschutz und Landschaftsforschung, č. 1-4/ 1978 
Neue Museumskunde, č. 1-4/ 1978 
Entomologische Abhandlungen, č. 5/ 1977 
Zoologische Abhandlungen, č . 35/ 1978 
Alt Thliringen, č. 15/ 1978 
Jahrenschrift flir Mitteldeutsche Vorgeschichte, Band 62/ 1978 
Stolz, H.: Einflihrung in die Vielelelektronentheorie der Kristalle 
Stein-Konservierung, Band 27/ 1977 

NSR 
Beitrate zur Hčhlen und Karstkunde, Č . 15, 16, 17/ 1978 
Natur und Heimat, č . 1-4/ 1978 
Mitteilungen des Verbandes Deutscher Hčhlen und Karstfor-

scher, Č . 1-4 
Mainzer Naturviss, Archiv, 1977/78 
Abhandlungen Berichte Č. 1-3/1977, 1-2/1978 
Bčgli, A.: Karsthydrographie und physische Späleologie - Sú

borné diela A. Bčgliho a krasovej hydrografii. Podrobne ro
zoberá mechanizmus krasovatenia, vonkajšie a vnútorné kra 
sové javy, ich vznik a klasifikáciu . Kniha predstavuje súbor naj
modernejších pohl'adov na kras 

POĽSKO 
T aternik, Č. 1-4/ 1978 
Kwartalnik geologiczny, Č . 1-3/ 1978 
Acta archeologica Carpath ica, roč . XVIII. 
Prace Muzeum Ziemi, Č. 28, 29/ 1978 
Rocznik Polskiego towarzystwa geolog ., č. 1, 2/ 1978 
Biuletyn peryglacjalny, Č . 27/ 1978 

RAKÚSKO 
Mitteilungen flir Bergbau, geologie, Č . 39 
Jahrbuch des Musealverein Wels, Č. 21 / 1977-78 
Hčhlenkundliche Mitteilungen, Č. 1-12/ 1978 

RUMUNSKO 
Ocroatiera Naturi , Č. 1 
Revue Roumaine de Geológie, geophysique et geographie, 

Č. 1/ 1978 
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ŠVAJCIARSKO 
Speleological Abstracts - Bulletin bibliographique speleologj

que 

TALIANSKO 
Stalattiti eStalagmiti, č. 13/ 1975, č. 14/ 1976 
Notiziari del Circolo Speleologico Romano, č. 1/ 1978, č. 1-2/1977 
L'appenino, č. 3-4/ 1978 
Quaderni del museo di speleologia V. Rivera, č. 1-6/ 1976 
Bibliografia speleologica Italiano, 1/ 1973, 2/1974, 3/1975, 4/1976 
Bolletino del Gruppo Speleologico, č. 10/1978 

ZSSR 
Metodičeskije rekomendacii po organizaciji provedenije uče-

ných meroprijatij po speleoturizmu . 
Zemlevedenie, roč . XII/ 1977 
Zapiski Leningradskogo Ordena Lenina 
Naukovedenie - Občestvennye nauki za rubežom č. 1-12/78 

- Novaja inostrannaja literatura č. 1-12/78 
- Novoja sovjetskaja literatura č. 1-12/7? 

USA 
Natural History, č. 1-10/ 1978 
International Journal of Speleology, č. 1/ 1977 
The NSS - Bulletin, Vol 40/1978. Č. 1-4 
NSS News, Vol 36/ 1978, Č. 1-12 

KANADA 
Cahiers de Geographie du Québec, Č . 55/ 1978 

VENEZUELA 
Boletin de la Sociedad de Espelologia, Č. 17/ 1978 

AUSTRALIA 
Rekords of the South Australian Museum, Č. 19-27/ 1978 

JAPONSKO 
Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum, Natural Science, 

Č. 10 

NOVÝ Z~LAND 
New Zeland Speleological Bulletin Vol. 5, Č. 97-106/1976 
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