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Predkladáme štvrté tohoročné číslo Spravodaja SSS. V úvod-
nom príspevku tajomník SSS Ing. Jozef Hlaváč sa vracia k hod-
noteniu celoslovenského zrazu jaskyniarov, ktorý bol usporiadaný  
v júli 1979 na Muránskej planine. Organizáciu zabezpečovalo MSK 
a OS Tisovec a bol venovaný prezentovaniu výsledkov práce tejto 
oblastnej skupiny.

Náš stály spolupracovník p. g. Ľudovít Gaál z OS Rimavská So-
bota predkladá stručnú informáciu o nových objavoch za posledné 
roky v rajóne skupiny – Drienčanského krasu. 

V Drienovských kúpeľoch v Slovenskom krase bol usporiadaný 
koncom júla III. Východoslovenský táboro chrancov prírody – TOP. 
O priebehu tohto podujatia a o exkurziách do jaskýň Jasovskej pla-
niny píše len OS Jasov – Jozef Thuróczy. 

Dvojica autorov P. PospíšiI a J. Zámečník z OS Čachtice. Pred-
kladajú popis a návod na vyhotovenie mrežového uzáveru verti-
kálnych otvorov jaskýň. Dômyselný uzáver veľmi vtipne zabraňuje 
otvoreniu a poškodeniu nežiadúcimi návštevníkmi. Spredkladaným 
uzáverom majú v skupine dobré skúsenosti. K príspevku sú prilože 
né aj výkresy a rozpis materiálu.

Na základe spracovania zahraničných materiálov predkladá ved-
úci OS Šafárikovo Matej Gaál novú zlaňovaciu kladku typu „R a ck“, 
ktorú sme videli prvýkrát u amerických jaskyniarov na 6. medziná-
rodnom speleologickom kongrese v Olomouci.

Náš stály prispievateľ a zlepšovateľ v speleológii Martin Sluka 
z OS Čachtice sa hlási s novým nápadom - návodom k vodovzdor-
nej impregnácii papiera, používaného vo vlhkom prostredí jaskýň. 
Papiere, upravené uvedeným spôsobom, vyskúšali a s úspechom 
použili v Čachtickej jaskyni a na expedíciách v Rumunsku.

Ďalšie príspevky sa už zaoberajú zahraničným i krasovými oblas-
ťami a ich prieskumom .

Člen OS Rožňva – Alexander Buzinkay stručne zhodnotil zostup 
do jaskynného systému Bandžioch Kominiarski v Poľských Tatrách, 
ktorí absolvovali v rámci kondičnej prípravy na expedíciu do Fran-
cúzska.
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Jedným z úspešných zahraničných podujatí Českej speleologic-
kej spoločnosti v roku 1979 bol zostup na dno vertikálneho systé-
mu Gruberhornhőhle v Rakúsku. Opriebehu zostupu píše účastník 
výpravy Radko Tásler, ktorý nás zároveň požiadal o uverejnenie toh-
to príspevku v Spravodaji SSS.

V ďalšom príspevku dáva člen OS Spišská Nová Ves RNDr. Ladi-
slav Novotný praktické pokyny záujemcom, ako najlepšie a najvhod-
nejšie navštíviť svetoznámu Postojnskú jamu a Škocijanské jaskyne 
v Juhoslávii.

Gustáv Stibrányi je už tiež našim tradičným prispievateľom. V ne-
obyčajne zaujímavom a hodnotnom článku oboznamuje so súčas-
ným stavom hĺbkových údajov vo svetových vertikálnych systémoch. 
Oficiálne hĺbky sú doplnené novšími údajmi z posledných mesia-
cov, ktoré autor získaval sám, vlastnou iniciatívou. Pripojil aj po-
sledné údaje o najhlbších jaskyniach Československa.

A na záver ako obvykle predkladáme niektoré speleologické ak-
tuality z celého sveta. 

Autor Milan Vdovjak, osmelený prvým pokusom, predkladá už 
druhú krížovku s jaskyniarskou tématikou.

Redakcia
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Ing. Jozef Hlaváč 

Celoslovenský zraz jaskyniarov 
Tisovec 1979 

V rámci osláv 30. výročia vzniku Slovenskej speleologickej spo
ločno'sti usporiadal sa celoslovenský zraz jaskyniarov na Murán
skej planine. Toto podujatie svojim poňatím sa značne líšilo od 
odborných školení, usporiadaných v posledných rokoch na zvyšo
van ie odborne-politických vedomostí členskej základne. Celoslo
ven ský zraz jaskyn iarov sa niesol v duchu prezentovania výsled
kov práce, aké dosiahli organizovaní dobrovoľní jaskyniari pri 
priesku me, dokumentáci i a ochrane krasových javov. 

Orga nizovaním zrazu bola poverená oblastná skupina Tisovec 
a to právom, lebo členovia tejto OS sa majú čím prezentovať . 
V krasovom území Muránskej planiny registrujú na 100 jaskýň. 

Zraz sa u skutočnil v Suchých doloch pri Tisovci v dňoch 5.-8. 
7. 1979. Zúčastnilo sa ho 133 jaskyniarov z 28 oblastných skupín 
SSS. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili predseda SSS Alfonz 
Chovan, riadite ľ MSK, tajomník SSS Ing. Jozef Hlaváč, d'alej 
pozvaní hostia, zástupca Ministerstva kultúry SSR p. g. Jozef 
Kl inda, riaditeľ SSJ Ing. Anton Lucinkiewicz, predstavitelia MsNV 
v Tisovci, Správy CHKO Muráňska planina a Lesnej správy Ti
sovec. O f iciálne otvorenie uskutočnil predseda SSS a s krátkymi 
príhovormi vystúpili aj menovaní hostia. V rámci otvorenia obdr
žal vedúci OS Tisovec Ing. Svät.opluk Kámen od funkcionárov 
čestné uznanie Rady MsNV v Tisovci za temer tridsaťročnú ne
únavnú č i nnosť pri prieskume, dokumentácii a najmä ochrane 
krasových javov Muráňskej planiny. 

Úlohou zrazu bol,o čo najlepšie oboznámiť účastníkov s kraso
vým fenoménom Muráňskej planiny. Tejto úlohe sa potom podro
bil celý program zrazu. Po oficiálnom otvorení urobil Ing. S. Ká
men prednášku o geologickej stavbe, vývoji krasu a histórii prie
skumu predmetného územ ia. Osobitne sa venoval najznámejším 
jaskyniam plánovaným na prehliadku pri exkurziách . Jaskyniari 
postupne navštívili jaskyňu Michňová s najväčšou deniveláciou 
-105 m a jaskyňu Kostolík s charakteristickými eroúvnymi tvarmi. 
Samo'statná poldňová akcia bola venovaná návšteve jaskyne 
Teplica, objavená potápačmi roku 1977. Počas zrazu uskutočnili 
jaskyniari z Tisovca a potápači z Košíc spoločnú nočnú akciu, 
zameranú na prieskum hlavného sifónu jaskyne. Akcia mala veľ-
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ký úspech . Spoločným úsilím podplávali potápači Vladimír Ma
nica, Ing. Tibor Sasvári a Ján Stevko ďalších 80 m s dvoma ko
mínmi do vol'ných priestorov, čím dížka vodou zatopených priesto
rov dosiahla vyše 200 m. Týmito akciami sa sleduje prieskum 
existujúcich priestorov medzi ponormi v Suchých doloch a jasky
ňou. 

Jaskyňa Bobačka s priestormi, objavenými roku 1973 je naj
dlhšou a súčasne najatraktívnejšou jaskyňou Muráňskej plani
ny (2150 m). Organizátori zrazu zabezpečili sprievod celou jasky
ňou až po koncový sifón tak, oby bo,lo možné sledovať prístup 
pri ,objavovaní priestorov jaskyne. 

Celodenná túra s d[žkou trasy vyše 20 km viedla povrcho1vými 
krasovými javmi Muráňskej planiny cez lokality: sedlo Dielik a 
Jovorina na Vel'kú lúku, Maretkinú, Studňu s Ľadovou jamou, 
Kamennú bránu a rezervácie Vel'ká a Malá Stožka . Odborný vý
kl'ad počas exkurzie zabezpečili z hl'adiska geomorfologickej 
stavby územia RNDr. Pavol Mitter a z hl'adiska speleológie Ing . 
S. Kámen. 

V záverečný deň predniesol tajomník SSS Ing. J. Hlaváč infor
mácie o ďalších pripravovaných ,akciách v rámci osláv 30. výro
čia vzniku SSS a zoznámil účastníkov s hodnotením činnosti SSS 
od posledného politicko-odborného školenia 'v Demänovskej do
line. 

Na záver predseda SSS Alfonz Chovan stručne zhodnotil a 
u'k'ončil priebeh stretnutia jaskyniarov. Realizáciou zrazu sa vy
tvoril 'priestor na poznanie málo známeho krasového územia, na 
stretnutie I'udí, ktorí si počas zrazu vymieňali bohaté skúsenosti, 
získané pri prieskume, výskume, dokumentácii a ochrane kraso
vých javov. Samotní účastníci svojim disciplinovaným prístupom 
a vystupovaním prispeli k zdarnému priebehu zrazu. Najväčšiu 
zásluhu na úspešnom priebehu však majú samotní organizátori, 
čienoIvia OS Tisovec. Vel'mi účinne im pomáhali jaskyniari zo 
skupín Rimavská Sobota a Safárikovo. 

Publicita zrazu sa zabezpečila v denníkoch a časopisoch, roz
hlase a televízii tak, aby sa záslužná a namáhavá práco dobro
voľ,ných jaskyniarov pri poznávaní krasových území spropagovala 
na najširšej bázi medzi našou verejnosťou . Ostáva nám veriť. že 
i ď,alšie akcie v rámci osláv 30. výročia vzniku SI'ovenskej spe
leologickej spoločnosti budú rovnako úspešné, 'ako tento Celo
slovenský zraz jaskyniarov - Tisovec 1979. 
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Ľudovít Gaál 

Nové objavy v Orienčanskom krase 

V posledných troch rokoch došlo k dvom významným objavom 
v Drienčanskom krase. Koncom roku 1976 objavili členovia OS 
č . 28 Rimavská Sobota jaskyňu Pri Holom vrchu, ktorej doteraz 
zmapované priestory d'osahujú dížku 265 m a v auguste 1978 -
35 m dlhú $paňopol'skú jaskyňu s pomerne bohatou sintrovou 
výzdobou . 

Objavenie jaskyne Pri Holom vrchu spadalo do obdobia po 
vrchových prieskumných a mapovacích prác na území Drienčan 
ského krasu, ciel'om ktorých bolo zaregistrovať všetky krasové 
javy územia a vyčleniť prognózne oblasti z hl'adisk'a vzniku a vý 
skytu jaskýň . Práce boli ukončené koncom roku 1977 správou 
a mapou povrchových krasových javov v mierke 1 : 10000. 

Z hradiska vzniku jaskýň ako jedna z najnádejnejších dielčích 
oblastí územia sa ukázali doposial' málo skúmané východné 
svahy Holého vrchu pri Drienčanoch. Vrchná časť kopca ,je zlo
žená z tufov andezitov. Povrchové vody, ktoré odtiarto stekajú na 
nižšie položený vápencový podklad, znášajú so sebou andezito
vé úlomky a prepadávajú do podzemia , kde pokračujú v rušivej 
činno,sti. Pozornosť skupiny upútala trojica závrtov (okrajových 
krasových jám) na severovýchodnej časti Holého vrchu, z kto
rých je aktívny len najmladší, ležiaci najvyššie na svahu. Vzhľa
dom na to, že najstarší závrt je silne zanesený hlinou a v naj
mladšom voda ešte nerozšírila pukliny tak, aby sa dalo dostať 
do vorných priestorov, v druhej polovici r. 1976 skupina začala 
odkrývačské práce v strednom závrte, kde sa čoskoro podarilo 
preniknúť do 22 m hlbokej studne. Neskoršie, dňa 30. 12. 1976 
rozšírením úzkeho otvoru v dolnej časti studne sa dostali 5 čle
novia skupiny (K. [)určík, J. Gaál, Ľ. Gaál, R. Pomichal a P. Že
niš) do horizontálnej jaskyne so stálym podzemným tokom . 

Vstupná studňa jaskyňu rozdel'uje na dve časti: na juhový
chodnú a na severozápadnú vetvu. Miesto vyústenia studne a 
tiež odvádzacích puklín z aktívneho závrtu do horizontálnych 
podzemných chodieb je dôležitým hydrografickým bodom jasky
ne, Stretávajú sa tu prepadávajúce občasné povrchové toky so 
stálym podzemným tokom, ktorý pochádza priamo z úrovne kra 
sovej vody. Nápadne sa to odzrkadl'uje aj v tvare jaskynných 
chodieb: chodby, ktoré od spomínaného bodu ležia proti smeru 
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podzemného toku, sú vel'mi nízke a úzke, na rozdiel od úseku 
ležiaceho po' smere jaskynného potoka. Na ich formovaní sa už 
podielali aj občasné toky z východného svahu kopca, obsahujúce 
tvrdšie 'andezitové úlomky, ktoré kladne vplývajú na mechanickú 
eróznu činnosť vody. Z toho jednoznačne vyplýva, že reálna per
spektíva ďalších objavov je na konci juhovýchodnej vetvy, po 
smere podzemného toku, kde plánuje skupina aj ďalšie prie
skumné práce, 

Dižka doteraz preskúmaných priestorov sa odhaduje na 350 m, 
z čoho bol v poslednom roku zmapovaný 265 m dlhý úsek. Mapo
vacie práce sťažujú nízke zavodnené priestory (hlavne severo
západnej vetvy) a vletných mesiacoch nedostatok kyslíka, čo spô
sobuje slabá cirkulácia vzduchu . Jaskynné chodby juhovýchod
nej vetvy sú pomerne priestranné, miestami s mladou sintrovou 
výzdobou: krátkymi brkami, ojedinele stalogmitmi a stípmi. 

Druhou významnou, avšak v minulosti málo skúmanou oblas
ťou je najvýchodnejšia časť územia, zberná oblasť potoka Drie
nok pri $paňom Poli. Silné krasovatenie tu prezrádzajú husté re
ťazce závrtov, smerujúce k vyvieračke Pod skalou, v úpätí vápen 
cového vrchu. Doposial' známe jaskyne tohto územia sú však 
krátke. 

Koncom augusta r. 1978 skupina začala rozširovať úzky otvor 
asi 6 m nad vyvieračkou Pod skabu o dňa 27. 8. 1979 Ľ. Gaál 
a V. Zipčák prenikli do 35 m dlhej horizontálne inaktívnej jasky
ne. Jaskyňa no malú dižku prekvapuje pomerne vel'kou prie
strannosťou (jedna 11 m vysoká sála) a v bočnej chodbe boha
tou sintrovou výzdobou . Jaskyňa dostala evid. Č. 19, o podl'a 
najbližšej obce predbežný názov $paňopol'ská . Objavením tejto 
jaskyne so dokázal'a existencia väčších podzemných dutín s vý
skytom sintrovej výzdoby v tejto oblasti Drienčanského krosu, 

Skupina dosiahla úspechy oj v prieskume hlavnej lokality úze
mia: sústavy jaskyňa Podbanište - vyvieračka Kadlub, Hladina 
sifónu vyvieračky Kadlub sa po niekol'koročnej práci znížila tak
mer o 2 m a tak 9. 7. 1978 cez úzky otvor prenikol J. Gaál a K. 
Ďurčík do 20 m dlhej horizontálnej chodby s 10 m vysokým šik
mým 'komínom na konci. Pokračovanie chodby však uzatvára ďal
ší sifón . V poslednej dobe bol umožnený vol'ný prístup k posled
nému sifónu tým, že sa spojil šikmý komín s povrchom, čo ul'ah
čilo priebeh ďalšieho prieskumu . 
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Jozef Thuróczy 

III. Východoslovenský tábor ochrancov prírody v Drienovský.ch 
kúpel'och v Slovenskom krase - TOP 

V dňoch 28. 7. - 4. 8. 1979 bol usporiadaný v poradí už tretí 
Východoslovenský tábor ochrancov prírody (TOP), ktorý sa usku
točil v peknom prostredí Drienovských kúpel'ov v Slovenskom 
krase . 

Organizátormi podujatia boli ÚV SZOPK, ONV odbor kultúry 
Košice-vidiek a OV SZOPK v Moldave n/ Bodv. Ciel'om tohoroč
ného TOPu bolo oboznámiť ochranco", prírody so Slovenským 
krasom z hl'adiska fauny, flóry, podzemných a povrchových kra
sových javov, ako aj s históriou a revolučnými tradíciami okresu 
a v neposlednom rade vykonať kus užitočnej práce na poli ochra 
ny prírody a krajiny v prospech nás všetkých . 

Tábora sa zúčastnilo na 90 ochrancov prírody z celého Slo
venska. Prítomní boli aj hostia z NDR a Holandska. Účastníci 
boli väčšinou študenti, žiaci základných škôl, vysokoškoláci, pra
covníci SAVo vysokých škôl. 

Pre záujemcov sa naskytla možnosť pracovať v štyroch odbor
ných sekciách . Pod vedením odborníkov mohli pracovať v sekcii 
botanickej, biologickej, geomorfologicko-speleologickej a zoolo
gickej. Sekcie na vytypovaných lokalitách mapovali, zbierali 
vzorky, fotografovali a zaznamenávali nové poznatky z terénu. 
Zároveň sa pripravovali aj nové oblasti na vyhlásenie chránené
ho náleziska. Popri tejto činnosti navštívili aj mnohé kultúrno
historické zaujímavosti okresu. Z prírodných zaujímavostí si pre
zreli aj Drienovskú jaskyňu a známu Jasovskú jaskyňu. Príjemné 
zážitky na účastníkov tábora zanechala návšteva Drienovskej 
Jaskyne, ktorú technicky zabezpečili členovia OS SSS č. 1 Ko
šice-Jasov. Vchod do tejto jaskyne je situovaný na južnom úpätí 
Jasovskej planiny v pomerne málo známom údolí Miglinca asi 
300 m od Drienovských kúpel' ov vo východnej časti Slovenského 
krasu . Táto jaskyňa je charakteristická najmä tým, že celou 
svojou dlžkou 870 m preteká aktívny podzemný vodný t,ok a tiež 
je významnou archeologickou lokalitou z bukovohorskou a pi
linskou kultúrou. 

Pri návšteve Jasovskej jaskyne členovia OS vypracovali a pred
niesli odbornú prednášku o vzniku, vývoji a histórii prieskumu 
jaskyne. 
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P'oôas tohto týždňa odznelo aj niekol'ko odborných prednášok 
s tematikou ochrany prírody a ovzdušia, ochmny jaskýň, doplne
ných množstvom farebných diapozitívov. Po prednáškach sa oby
čajne sedelo pri táboráku a dlho do noci debatovalo či spie
val,o. 

Sme vel'mi ra,di, že tohoročný TOP upriamil svoju pozornosť na 
našu kras'ovú oblasť a zároveň, že záujem medzi ši'rokým okru
hom obyvatel'stva o ochranu prírody a životného prostredia sa 
dostáva na popredné miesto . 

P. Pospíšil, J. Zámečník 

Mrežový uzáver na jaskyne s verti'kálne položeným vchodom 

Jednou z dôležitých úloh jaskyniarov je aj ochrana krasových 
javov CI už na povrchu alebo v podzemí. Mnohé podzemné 
priestory obsahujú peknú a cennú výzdobu, ktoré musíme chrá
niť pred nepovolanými návštevníkmi. Za tým účelom uzatvárajú 
sa aj jaskyne s vevrtikálne položeným vchodom, zabudovaním 
uzáverov rôznej konštrukcie. Jednu t'akúto konštrukciu uzáveru 
sme vyhotovili a vyskúšali v OS Čachtice. Mrežový uzáver sme 
zvolili pre zachovanie pôvodnej cirkulácie vzduchu, alko aj mož
nosti preletu netopierov do jaskyne a z jaskyne. 

Popis a funkcia uzáveru: Uzáver je zabetónovaný vo vchode 
a skladá sa z ocel'ového "U" profilu a guľatiny zv. Roxor. Po 
oboch stranách sú namonto,vané dozické zádlabové zámky. Pri 
konštrukcii treba dbať na to, aby jazyky zámkov po vsunutí mre
že do rámu a po uzamknutí mali čo najmenšiu medzeru. Tým zní
žime možnosť páčenia na najmenšiu mieru. Mreža sa zamyká 
vsunutím ruky cez niektoré oko. Nahmatáme otvor zámku, vsunie
mie kl'úč a zamkneme jednu a potom druhú str,anu. Aby kľúče 
nespadli pri manipulácii, uviažeme ich asi na 40 cm dlhý špagát. 
ktorý ako slučku navlečieme na ruku. Uzáver je vhodný pre verti
kálne otvory menšieho priemeru. Má výhodu v tom, že zvonku sa 
nedá k zámku dostať s úmyslom poškodiť ho a je malá možnosť 
zistiť,ako je mreža l,lzamknutä, keďže zvonka je vidieť iba sa
motnú mrežu. 

Predložený uzáver Jaskyne s vertikálnym otvorom máme za-
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budovaný na niektorých lokalitách našej OS už dva roky. Zatiaľ 
sa nám plne osvedčili . Hoci už sa na ňom objavilo dosť stôp 
po -násilí, je pre nepovolaných stále nedobytný. Predkladáme 
preto jeho schému . Rozmery uzáveru sú udané len pre lepšie 
mázornenie. Definitívne rozmery konštrukcie treba upraviť podľa 
skutočných rozmerov otvoru. 
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Matej Gaál: 

Nová zlaňovacia kladka typu .. Rock" 

V zahraničných jaskyniach s úspechom sa pouzlva nová ~IEl
ňovacia kladka typu .. Rack", ktorý je pôvodným americkým pa
tentom . U nás prvýkrát bola predvedená v Speleologickom tábo
re v Gombaseku v rámci 6. medzinárodného speleologického 
kongresu, ktorý sa konal v C:SSR. Avšak niekoľko rokov predtým 
ju už začali používať americkí speleológovia. Z Ameriky potom 
prenikla do Európy. Je vel'mi vhodná do zvlášť hlbokých priepastí. 
Jej používanie sa čoraz viac rozširuje aj medzi našimi jaskyniar
mi. Aby si speleologické skupiny v rámci SSS mohli do svojej 
technickej vybavenosti zaradiť aj tento typ zlaňovacej kladky, 
predkladáme jej popis. 

Samotná zlaňovacia kladka pozo,stáva vlastne z oceľového rá
mika . Je z tyčoviny 0 8 mm - 456 mm, materiál 11 523. No rá
miku sa nachádza 4 - 6 ks duralových alebo ocel'ových valčekov 
o 20 mm - 52 mm. Valčeky sa vol'ne pohybujú a sú v .rámiku 
uložené na spôsob rebríka, z to,ho dôvodu je kladka napr. v Pol'
sku známa ako .. drabina". Valčeky založíme na kratší koniec rá
mika tak, aby každý nasledujúci valček bol v opačnej polohe od 
predchádzajúceho. Pri šiestich valčekoch sa 3 odkláňajú hore 
a 3 dole pri vodorovnej polohe rámika. Povrch valčekov musí byť 
jemne opracovaný, aby trenie na lano bolo čo najjemnejšie. Na 
oboch koncoch valčekov navŕtame otvory (jedno 0 8,5 mm a 
druhý 10 mm), z ktorých otvor 0 10 mm o'tvoríme pomocou frézy, 
či pílky. Ocel'ovú tyč ohneme podl'a výkresu a oko pre karabínku 
zvaríme. Na konci kratšieho rámika po nasunutí valčekov si zho
tovíme poistku proti ich vypadnutiu . 

Polyamidové lano sa vedie medzi valčekmi. Rýchlosť zostupu 
sa reguluje vzdialenosťami medzi valčekmi (zväčšuje, či zmen
šuje sa lomenie lana) a tiež aj množstvo použitých valčekov 
(zmenšuje či zväčšuje sa plocha trenia). Samotné zlaňovanie 
uskutočníme odľahčením voľného konca lana od seba, resp. 
jeho zodvihnutím. 
Prednosti zlaňovacej kladky typu .. Rack" : 

regulácia rýchlosti zostupu je možná aj počas samotného zo
stupu na lane zapojením, resp. odpojením valčekov, 
pri zlaň,ovaní touto kladkou sa môže používať lano rôzneho 
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profilu, lebo valčeky sú posúvateľné a automaticky sa prispô
sobujú profilu lana, 
pripútanie aj odpútanie je možné aj z napnutého lana . 
vzhl'adom na to, že valčeky sa dotýkajú lana len malou plo
chou (na rozdiel od zlaňovacej brzdy typu "Petzl"), trenie na 

. jednotlivé valčeky je malé, podobne aj na lano, a nedochá
dza k poškodeniu lana teplom, 
v porovnaní s kladkou typu Petzl. je táto kladka bezpečnejšia, 
pokial' ide o poranenie ruky popálením alebo ~acvaknutím, 
kladka je jednoduchšej konštrukcie a je ľ ,ahko ko·ntrolovatel'
ná 
zodraté valčeky dlhým používaním sú I'.ahko vymenitel'né, 
pri zostupe sa dajú použiť jedno aj dve laná . 
Pri praktickom použití osvedčilo sa púzdro, ktoré sa nasunie 

na brzdu a nedochádza tak k jej poškodzovan iu a zachytávaniu 
pri lezení. 

Po preštudovaní domácej a zahraničnej literatúry sme vyhoto
vili za pomoci technika našej OS Safárikovo - Stefana Kinku 
zmenšený typ kladky, popis ktorého tu predkladáme. 

Použitá literatúra: 
Die Hôhle 74/2 - Walter Klappacher 
Zpravodaj skupiny Cerberus 11 / 1 - Karel Kačmarík 
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Martin Sluka 

Návod k vodovzdornej impregnácii papiera pre vlhké prostredie 
v jaskyniach 

Ten, kto častejšie vykonáva speleologickú dokumentáciu , či ma 
puje v jaskyniach vie, že papier v podzemí, vo vlhkom prostredí 
jaskýň rýchlejšie nasáva vlhkosť, znehodnocuje sa a rozpadáva . 
V našej OS Čachtice už dlhší čas používame pri mapovaní pod 
zemných pri estorov milimetrový papier, ktorý sme špeciálne im 
pregnovali polystyrénom. Takto upravený papier viac odolá vlh
kosti a vode, je samozrejme mechanicky pevnejší, dá sa omývať 
a pri gumovaní sa povrch papiera neporušuje. Na takýto papier 
sa dá ri,adne písať obyčajnou ceruzkou či guličkovým perom 
alebo fixom. Dnes vás chceme zoznámi ť s touto úpravou . 

Postup pri impregnovaní je vel'mi jednoduchý. Vo vhodnom 
rozpúšť,adle, akým je acetón, toluén, chloroform alebo ri edidlo 
na syntetické náterové hmoty, rozpustíme primerané množstvo 
penového polysterénu (asi 5 gr na 100 ml rozpúšťadla). Potom 
jednotlivé listy papiera ponárame do tohto roztoku, prebytočný 
roztok otrieme a impregnovaný papier usušíme. Pri sušení môže
me využiť prúd teplého. vzduchu z fénu alebo vysávača . 
Čím koncentrovanejší roztok použijeme, tým vrstva vzniknutej 

impregnácie bude hrubšia, ale príliš koncentrované roztoky už 
nedávaju kvalitný, rovný povrch. Je lepšie viackrát opakovať im
pregnáciu redším ro'ztokom. 

Pri postupe treba dávať pozor, nakol'ko všetky použité roz
púšťadlá sú zdraviu škodl ivé, nebezpečné horl'avi,ny a ich pary 
tvoria so vzduch om výbušné zmesy. Preto musíme pracovať v do
bre vetranej miestnosti bez prítomnosti otvoreného ohňa. 

Je samozrejmé, že týmto postupom môžeme impregnovať nie
len milimetrový papier, ale aj každý iný podobný mater'iál. 

Papiere, upravené uvedeným spôsobom sme vyskúšali pri ma 
povaní v Čachtickej jaskyni a na tohoročnej expedícii v Rumun
sku. Plne sa nám osvedčili, ul'ahčujú speleologickú dokumentá 
ciu, najmä vo vodných jaskyniach alebo v jaskyniach s intenzív
nym skapom . 
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Alexander Buzinkay: 

Zostup do jaskynného systému Bandzioch Kominiarski v Pol'ských 
Tatrách 

V rámci kondičnej prípravy na expedíciu do Francúzska , cie 
I'om ktorej bolo zdolanie p.riepasti Gouffre Berger (-1142 m), 
rozhodli sme sa v OS SSS Rožňava absolvovať zostup do druhé
ho najhlbšieho jaskynného systému Pol'ska - Bandziochu Ko
miniarskeho. Tento jaskynný systém sa nachádza v masíve Komi
niarskeho vrchu v Pol'ských Tatrách, ktorý sa vypína nad záve
rom doliny Koscieliska . Objavená bola poznaňskými jaskyniarmi 
roku 1968 cez dolný otvor, ktorý sa nachádza v nadmorskej 
výške 1456 m. Ešte v tom istom roku dosiahli najnižší bod systé
mu, tzv. Staré dno. Vtedajšia híbka bola 324 m (-254 + 70). 
V ďalšom období však prestoli s objavitel'skými prácami. Výsku
mu jaskyne sa opäť ujali až v roku 1976 krakovskí speleológo
via. V priebehu troch rokov sa im podarilo odkryť horný otvor 
v nadmorskej výške 1683 m a objaviť ďalšie metre chodieb a ver
tikálnych úsekov. V roku 1977 dosiahli nové dno a tým získala 
jaskyňa novú , terajšiu híbku 570 m (-550 + 20). Celková " dížka 
chodieb dosahuje v súčasnosti 8800 m. 

Trasa, ktorú sme absolvovali, vedie od horného otvoru až na 
najhlbší bod systému, prekonáva výškový rozdiel 550 m a je dlhá 
1600 m. Zostup sme začínali dňa 6. 7 . 1979 o 12,00 hod. v zlože
ní Alexander Buzinkay, Tomáš Lázár, Miro Hujdič (všetCi členo
via OS Rožňava), ďalej Ryszek Knapczyk, Jan Orlowski (členovia 
Krakowskwgo Klubu Taternictwa Jaskiniowego). Hneď prvé metre 
sme prekonávali namáhavým plazením v mohutnom závale, ktorý 
vyúsťuje v prvé väčšie priestory (Sála 55). Pokračovanie sleduje 
fosiInú chodbu, ktorá ďalej prechádza v Mliečny meander. Pre
konaním tejto časti a zlanením komínov Kominárov sa dostáva
me do Baziliky. Je to centrum jaskyne, tu sa stretávajú všetky 
vetvy a jej bočné chodby. 

Z Baziliky pokračujeme krátkymi preliezačkami až prichádza
me nad jediné studne v našej zostupovej trase. Prvá studňa 
Jacka (38 m) a druhá Ľavá studňa (55 m). V jaskyni prevažuje 
klasické lezenie III. až IV. stupňa obťažnosti, ťažšie úseky preko
návame pomocou fixných lán . Pod studňami nechávame všetok 
zbytočný materiál, ďalej pokračujeme už len nal'ahko. Systémom 
platní so sklonom 50-60° sa dostávame k miestu zv. Rezonátor. 
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Chodba sa tu zuzuJe do úzkej pukliny, prekonávame ju s naj
väčšou námahou, no nie všetci. Miro Hujdič zostáva, pre neho 
je privermi úzka. Dohodli sme sa, že nás počká. Ďalej sa v dížke 
27.0 m predierame tzv. Saleným meandrom. 'Priestory sú natoľko 
úzke, že si mnohokrát myslíme, že neprejdeme. Na konci mean 
dra sa napájame na strmo klesajúcu chodbu oválneho· tvaru , 
prerušovanú malými skokmi. Táto chodba nás vedie až na dno, 
ku koncovému sifónu. Po štyroch hodinách od vstupu do jaskyne 
dosahujeme dno. Ihneď sa vraciame, pod studňami sa spájame 
s Mirom a ďalej už pokračujeme všetci spolu. Po 12-tich hodi
nách pobytu pod zemou vystupujeme o 24,.0.0 hod. na povrch . 
Vonku prší a je hmla. Lakáme, kým začne svitať . 

Radko Tásler 

Expedícia Gruberhornhohle '79 

V júli 1979 odcestovala malá skupina jaskyniarov zo ZO 5-.02 
Alberice - Leskej speleologickej spoločnosti do Rakúska. vý
pravu tvorili: J. Dubský, V. Kracík, P. Tásler a autor tohto člán 
ku. Naším ciel'om bolo zdolanie priepasti Gruberhornhóhle v ra
kúskq,m pohorí Hoher GÓII. 

Obidva vchody do priepasti sa nachádzajú na južnom svahu 
hory Gruberhorn v nadmorskej výške 19.05 a 1855 m. výstup 
k nim z údolia je neobyčajne namáhavý a obťažný. 
Dňa 7. 7. 1979 sme započali s transportom materiálu z údolia 

Bluntautal k bivakovej chate Sakriestei, ktorá sa nachádza už 
blí2!ko vchodu do jaskyne. Transport materiálu trval 3 dni, až do 
10. 7. 1979, kedy začíname sťahovať materiál spodným vchodom 
do hlbky -22.0 m, do miesta zv. Paradies. Až sem po toto miesto 
potrebujeme laná len k zaisteniu niektorých ťažších úsekov. Ďalší 
deň už zostupujeme bez batožiny do Paradiesu a odtiaľ s ma
teriálom začíname zostupovať hlbšie. Prvá šachta je hlboká 25 m 
a je úplne suchá, za ňou nasleduje niekol'ko veľmi úzkych pre
liezačiek, potom šachta hlboká 15 m, a ďalšie šachty, hlboké 27 
a 65 m. Tu sa už zočína objavovať väčšie množstvo vody. Ďalšia, 
už 72 m hlboká šachta je asi v polovici prerušená balkónom. 
Rovnobežne s touto šachtou sa nachádza iná šachta - zvaná 
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Wasserfallkluft. Touto šachtou padá do hibky ohromné množstvo 
vody a vzduch je všade presýtený roztrieštenými vodnými kvapka
mi . Cesta ďalej vedie krátkou vodorovnou chodbou s množstvom 
bahna a potom 34 m hlbokou suchou šachtou. Táto šachta 'ústi 
úzkym oknom do mohutnej 80 m hlbokej šachty. Asi v polovici 
vyúsťuje do tejto šachty mohutný vodopád . Tu sa už nedá vyhnúť 
vodnej spŕške . Ostáva však už len niekoľko krátkych stupňov 
a zostúpili sme do dómu :-- Oázy. Tento priestorný dóm má roz
lohu 20 X 20 m a výšku 6 m a preteká ním potok. Je tu značný 
neporiadok po predošlých expedíciach, pretože dóm je vhodný 
na vybudovanie podzemného tábora. Aj my tu nechávame ma
teriál v hibke -600 m a vystupujeme späť na povrch . 

V piatok, dňa 13. 7. 1979 sme započali o 12. hod . zostup a už 
o 14,30 hod . sme v Oáze. Z Oázy pokračujeme labyrintom vodo 
rovných chodieb k Poľskej šachte. Šachtu tvoria dva stupne -
hlbky -17 a 85 m, ktoré sú nesmierne úzke a posledný 15 m stu 
peň. Celou Pol'skou šachtou preteká veľké množstvo vody, ktoré 
mizne na dne v úzkej pukline. Tu sa nachádza terajšie najhlbšie 
miesto priepasti, v hlbke -784 m. Na dne sme stáli o 17,00 hod . 
a pripevňujeme na stenu hliníkovú tabul'ku s nápisom našej ex
pedície, ktorá oko druhá v poradí zostúpila na dno tejto prie-
pasti. • 

Po krátkom odpočinku vystupujeme do Oázy, kde bivakujeme. 
Nasledujúci deň sme uskutočnili niektoré merania a fotografu
jeme. Od zámeru, pokúsiť sa v jednej z postranných š'Ochiet 
o ďalší zostup, sme upustili, pre zvýšený vodný stav, ktorý po celú 
dobu našej expedície v priepasti zotrval. 

Neskoro popoludní začíname výstup a transportujeme materiál 
do Paradiesu . Ďalší deň ťaháme materiál z jaskyne von, vystupu
jeme do najvyššieho bodu jaskyne (+ 70 m), fotografujeme a zo 
stupujeme do dosiaľ nepreskúmanej prievanovej šachty, ústie 
ktorej sa nachádza blízko vchodu do Gruberhornhähle. 

Dva dni, výnimočne za krásneho počasia, transport ujeme ma 
teriál do údolia a dňa 19. 7. 1979 končíme celú akciu . 
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RNDr. Ladislav Novotný 

Ako navštíviť Postojnskú jamu a Škocijanské jaskyne v Juhoslávii 

Ak navštívite Juhosláviu a pocestujete do priestoru Istrijského 
polostrova, môžete navštíviť niektoré svetoznáme krasové feno
mény v priebehu jedného dňa . Pre dopravu je najvhodnejšie 
použiť hustú sieť autobusových spojov, ktoré premávajú často, 
sú presné a čisté . Cestovné poriadky sú uvádzané takmer denne 
pre všetky druhy dopravy v oblastnom denníku Glas Istra, ale 
vždy sú uvedené len odchody (u vlakov aj návraty) z oblastného 
mesta Rijeky. Preto po dosiahnutí konečnej stanice doporučuje
me zistiť odchody autobusov pre ďalšiu trasu na prehl'adných 
tabuliach na autobusovej stanici . 

Ako príklad uvedieme návštevu jaskýň na trase: Rijeka - Pos
tojna - Divača - Kozina - Rijeka. Odchod z Rijeky 9,00 hod ., 
príchod do Postojny 10,45 hod ., pešo k jaskyni 15 min., prehliad
ka Postojnskej jaskyne 1,5 hod . včítane obhliadky z podzemného 
vláčika. Vstupné dospelí 75 Din ., návrat do Postojnej 15 min . Tu 
je možnosť návštevy krasového múzea (Institut za raziskovanje 
krasa) na námestí, vstupné 2 Din . Odchod z Postojny 14,15 hod. 
- príchod do Divači na železničnú stanicu 14,45 hod., odtial' 
1 hod . pešo po hlavnej ceste Postojna - Kozina, do obce Mava 
dun, ,kde je predaj vstupeniek a sprievodca do Škocijanských 
jaskýň , Vstupné dospelí 40 Din ., prehliadka 1,5 hod ., trasa v pod
zemí 3,2 km. Návrat do Divača o 18,00 hod" odchod z Divača 
18,15 hod. - príchod do Koziny 18,45 hod., odtial' autobusom 
o 19,15 hod . a príchod do Rijeky 20,40 hod . 

V prípade potreby je možné cestovať až do Puly (z Rijeky od
chod 21,00 hod .) na juh Istrijského polostrova. Autobusová trasa 
Rijeka - Postojná - Divača - Kozina - Rijeka je dlhá 169 km 
a cestovné činí okolo 100 Din. Vstupné do jaskýň je 115 Din. 
Cestovné železnicou je o niečo locnejšie, avšak pre nevyhovujúcu 
sieť sa dá použiť len v niektorých úsekoch . 
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Gustáv Stierányi 

Stručná história a novosti v najhlbších jaskyniach sveta 

Aj v uplynulom roku pokračovali speleológovia v prieskume 
niektorých hlbokých vertikálnych jaskynných systémov sveto . V na
sledujúcej tabul'ke je uvedený ich súčasný rebríček. Stavy híbko
vých údajov sú vypracované k decembru 1979. Na prvom mieste 
je uvedený názov lokality v pôvodnom texte, ďalej súčasný hfbko
vý údaj v metroch. Potom nasleduje bližšia lokalizácia a vzdiale
ná lokalizácia (napr. pohorie, masív, mesto, oblasť - tiež v pô
vodnom prepise) a štát. K prvej desiatke lokalít je pripojený aj 
stručný popis histórie objavovania jaskyne, najmä v posledných 
rokoch. Na záver je uvedená tabul'ka najhlbších jaskýň Česko
sl ovenska. 

1. RESEAU JEAN BERNARD 
-1356 m 
SAMOENS - HAUTE SAVOlE - Francúzsko 

Jaskyňa bola objavená a preskúmaná do híbky - ·100 m počas 
letného jaskyniarskeho tábora Skupiny Vulcain v roku 1963. 
Prieskum pokračoval každý rok. Roku 1969 bol dosiahnutý sifón 
v híbke -623 m. V januári 1975 so objavila sála Crepes v híbke 
-938 1)1 a v novembri sa našlo spojenie s vyššie položenou jasky
ňou B-19, objavenou ešte roku 1968. Týmto spojením jaskyňa 
mala hfbku -1208 m. V nasledujúcom roku 1976 jaskyniari pre
nikli cez zával až k sifónu v híbke -1298 m. Do tejto híbky zostú 
pili aj slovenskí jaskyniari, účastníci expedície SSS Jean Bernard 
'78 v decembri 1978, kedy bola táto jaskyňa druhou najhlbšou 
na svete . 

V auguste 1979 sa našlo spojenie medzi vyššie položenou 
jaskyňou, ktorá má 140 m hlbokú vstupnú priepasť a riečiskom 
podzemného potoka zv. Excentriques. Tým sa Reseau Jean Ber
nard dostala na prvé miesto v tabul'ke najhl'bších jaskýň . 

2. COMPLEXE DE LA PIERRE SAINT MARTIN 
-1332 m 
ARETTE - PYRENEES ATLANTIQUES, Francúzsko-Španielsko 

Bola objavená roku 1951 cez 320 m hlbokú priepasť Puits Le -
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penieux v priesmyku St. Martin na francúzsko-španielskych hra
niciach. Svoj primát najhlbšej jaskyne sveta si udržiavala od au
gusta 1966 do augusta 1979, postupným objavovaním vyššie po
ložených vchodov : august 1966 Tete Sauvage 1882 m n. m., au
gust 1975 Gouffre M . 3 1983 m n. m., august 1975 gO'uffre S. C. 3 
2043 m n. m. Terajším piatym vchodom je 600 m dlhý umelý tunel 
EDF, ústiaci do jaskyne v híbke -991 m do sály Verna . Sála Ver
na sa považuje za tretiu najväčšiu na svete s rozmermi 230X 180 
X 150 m s obsahom cca 3000000 m3. 

Prvými československými návštevníkmi jaskyne boli v auguste 
1979 členovia rožňavskej oblastnej skupiny SSS. Do jaskyne vošli 
tunelom EDF a vystúpili proti toku podzemnej rieky obrovskými 
sálami Verna, Chevali er a Adelie. 

3. Avenc B. 15 
-1150 m 
MACIZO DE ESCUAIN - HUESCA $panielsko . 

Zatial' málo známa jaskyňa, v ktorej prvýkrát v roku 1978 do
siahli híbku -701 m. V lete 1979 v nej španielski jaskyniqri do
siahli híbku 1150 m. Jaskyňa pokračuje! 

4. GOUFFRE BERGER 
-1148 m 
PLATO SORNIN - VERCORS Francúzsko 

Objavil ju v máji 1953 Jo Berger z Grenoblu . Už v septembri 
1954 sa stala najhlbšou jaskyňou sveta s hlbkou -903 m. Po 
stupne prehlbovaná: august 1955 -985 m, august 1956 -1122 m. 
Prvenstvo si udržala až do augusta 1966. V júli 1968 Spéléo-Club 
de la Seine podplávali 70 m dlhý Sifo.n 1 a 20 m dlhý Sifon 2 
a dosiahli híbku 1141 m. V októbri 1968 ponorením v Sifone 4 
dosiahli híbku 1148 m. 

V lete 1979 do nej úspešne zostúpila aj expedícia SSS Gouffre 
Berger '79. 

5. SCHNEELOCH 
-1111 m (-979 + 132) 
KUCHELBERG - TENNENGEBIRGE Rakúsko 

Prieskum jaskyne začali rakúski a belgickí jaskyniari roku 1975 
s hlbkou -100 m. V 1977 roku pokračovali poľskí jaskyniari z Var-
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šavy (WAKS) do hlbky -280 m. V ďalšom prieskume pokračovali 
už len Belgičania. ktorí postupne prenikali do hibky -1086 m 
v roku 1978 a poslednýkrát v lete 1979 potápaním v sifóne na 
dne. kedy dosiahli hibku -1111 m. 

V auguste 1978 zostúpili do hlbky -310 m aj jaskyniari SSS. 

6. SIMA G. E. S. MALAGA 
-1098 m 
SIERRA DE TOLOX - MALAGA $panielsko 

Objavená bola v máji 1971 troma mužmi z G. E. S. Malaga 
pri prvom prechode zo Sierra de Tolox na Sierra de las Nieves. 
Postupne prehlbovaná: september 1973 -315 m. august 1974 
-520 m. júl 1975 -940 m. september 1978 -1077 m. V lete 1979 
sa francúzski jaskyniari ponorili 21 m do sifónu na dne. čím ju 
prehibi li na -1098 m. 

7. LAMPRECHTSOFEN 
1024 m (-10 + 1014) 
LEOGANGER STEINBERGE - SALZBURG Rakúsko 

Jaskyňa j e zvláštna tým. že je stúpajúca . Vstupuje sa do nej 
pri najnižšom bode a postupuje sa smerom hore proti podzem
nej riečke kaskádami a vodopádmi . 

Je .známa od nepamäti. Vetva Sudgang. stúpajúca do výšky 
170 m je sprístupnená verejnosti . Roku 1959 bol prekonaný po 
lasifón Bocksee a dosiahnutá výška + 282 m. ďalej : 1969 + 511 
m. 1973 + 740 m. Ďalšie objavy sú zásluhou pol'ských jaskynia
rov z Krakova: 1977 + 850 m. 1978 + 952 m a 1979 + 1014 m. 

Do výšky + 952 m vystúpili: 1. 1. 1979 aj účastníci expedície 
SSS Jean Bernard '78. 

8. HOCHLECKEN - GROSSHOLE 
-1022 m (-920. + 102 m) 
HOCHLECKOGEL - HOLLENGEBIRGE Rakúsko 

Jaskyňa je známa od roku 1923. Vstupné časti sú sprístupnené 
verejnosti od chaty Hochleuken (1573 m n. m.). Roku 1963 boli 
objavené asi 1700 m dlhé stúpajúce chodby do výšky + 102 m. 
V novembri 1973 viedeňskí a salzburskí jaskyniari prenikli do 
systému klesajúcich chodieb. ktoré končili obrovskou podzemnou 
studňou Stierwascherschacht. hlbky -351 m. Vo februári 1973 
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prenikli systémom priepastí pod vel'kou studňou do híb-ky -753 m, 
a vo februári 1978 bol dosiahnutý sifón v híbke -920 1Jl. 

9. RESAU FELIX TROMBE 
-1013 m 
COUME DI OUARNEDE - HERRAN - HAUTE GARONE -
Francúzsko 

Tento 55 km dlhý jaskynný komplex vznikol postupným objavo
vaním geneticky súvisiacich spojení medzi jednotlivými menšími 
jaskyňami . Systém Felix Trombe má toho času 15 vchodov. Naj
známejšie z nich sú : Grotte de Pene Blanque, objavená roku 
1908 Martelom. 

V rokoch 1941 až 1947 sa realizoval prieskum cez vchod Hen
ne - Morte. Roku 1963 bolo objavené spojenie vyššie položeným 
vchodom Trou du Vent. Celková hrbka vtedy činila -645 m. Po 
stupným objavovaním spojenia vchodu l'lf s ďalšími priestormi 
až po sifón na dne, bola jaskyňa roku 1972 hlboká -882 m. 
Spojenie s terajším, najvyššie položeným 'Vchodom Puits de la 
Coquille bolo objavené v roku 1977. Hydrologické .spojenie 
s vodnou jaskyňou Goueil di Her bolo dokázané už roku 1971 
a bol to jeden z najväčších potápačských problémov Francúz
ska až do leta 1979, kedy sa podarilo podplávať 400 m dlhý sifón 
a týmto napojiť do obrovského jaskynného komplexu aj vodnú 
jaskyňu Goueil di Her. Vchodom l'lf zostúpili roku 1976 jaskyniari 
skupiny Český kras do hrbky asi 200 m. 

10. RESEAU DES AIGUILLES 
-980 m 
D!:VOLUY - HAUTE ALPES Francúzsko 

Otvor jaskyne ukázal pastier J. Tourresovi roku 1964. Jaskyňa 
bola hlboká -97 m. Hrbka -530 m bola dosi·ahnutá roku 1967 
a v ďalšom roku híbka -620 m. Väčšia expedícia roku 1969 do
siahla sifón, terajšie dno v hrbke -682 m. Až roku 1972 boli 
objavené rozsiahle stúpajúce chodby s menšími priepasťami 
hrbky 10 až 40 m a objavený horný vchod Chourum du Rama. 

11. SISTEMA GARMA CIEGA - SUMIDERO DE CALLAGUA 
-970 m 
SOBA - SANTANDER Spanielsko 
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12. KIEVSKAJA (KILSI) 
-964 m 
PAMIR ALAJ - UZBEKISTAN ZSSR 

13. ANTRO DEL CORCHIA 
-950 m (-871, + 79 m) 
LEVIGLlAN I - LUCCA Taliansko 

'14. GOUFFRE DU CAMBOU DE LlARO 
-933 m 
ACCOUS - PYRENÉES ATLANTIOUES Francúzsko 

15. GROTTA DI MONTE CUCCO 
-922 m 
COSTACCIARO - PERUGIA Taliansko 

16. ABISSO MICHELE GORTANI 
-920 m 
MONTE CANIN - UDINE Taliansko 

17. FEUERTALSVSTEM (KACHERLSCHACHT) 
- 913 m 
TOTES GEBIRGE Rakú sko 

18. GOUFFRE TOUVA DE LIET 
-906 m 
ACCOUS - PYREN ÉES ATLANTIOUES Francúzsko 

19. SISTEMA PURIFICACION 
-900 m 
TAMAULlPAS Mex ico 

20. BERGER - PLATTENECKHOHLENSVSTEM 
-895 m (-877, + 18) 
TENNENGEBIRGE - SALZBURG Rakúsko 

Najhlbšie jaskyne Ceskoslovenska 

1. Jaskyňa v Zóskoč í Nízke Tatry 
Nízke Tatry 2. Starý Hrad 
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3. Systém Amatérskej 
a Punkevskej jaskyne 
(Macocha) Moravský kras 191,1 m 

4. Brázda (Barazdaláš) Slovenský kras 179,8 m 
5. Belianska jaskyňa Belianske Tatry 160 m 

*6. Hranická priepasť Hranický kras 158 m 
7. Systém Demänovskej 

a Pustej jaskyne Nízke Tatry 152 m 
8. Rudické propadání Moravský kros 151 m 
9. Malá Žomboj Slovenský kras 142 m 

10. Bystriansky závrt Nízke Tatry 141 m 
11. Vel'ká Bikfa Sl ovenský kras 141 m 
12. Mei selúv závrt Moravský kras 137 m 
13. Ponorná priepasť Slovenský kras 132 m 
14. Ohnište Nízke Tatry 129 m 
15. Diviačia priepasť Slovenský kras 127 m 
16. Dámsky závrt Moravský kras 126,3 m 
17. Čertova diera Slovenský kras 125 m 
18. Veterná diera Slovenský kras 122,5 m 
19. Harbešská jaskyne Moravský kros 120 m 
20. Jeskyne Arnoldko Český kras · 113 m 

*) v priepasti bola sondami zistená hfbka -244,5 m. V spe-
leologickej praxi sa však uznáva len hfbka, ktorú dosiahol 
človek 



Aktuality 

Rozsiahle mongolské jaskynné kresby 

V uplynulom roku vedecká expedícia, zložená z mongolských a 
sovietskych vedcov intenzívne skúmala dosial' neznámu mohutnú 
jaskyňu Cengri aguj, ktorá s'a nachádza v juhozápadnej časti 
Mongolska v Mongolskom Altaji v oblasti Manchanského somo
nu blízko jazera Cha-us-nur. Jaskyňa bola objavená len náho
dou pastiermi v dižke 130 m. Najviac však jaskyňu preslávilo 
obrovské množstvo jaskynných kresieb. Pre ich štúdium a záchra
nu organiz.ovali rozsiahle expedície, ktoré sa museli predierať 
ťažkým kamenistým terénom v údolí horskej rieky Choit-Cenker 
pod pohorím Gantik . Dosiahnuté výsledky stáli za vynaloženú 
námahu . Chodby jaskyne, vybudované v žltých vápencoch majú 
výšku až 15 m. Na žlté steny, vyhlodané evorznou činnosťou pod
zemnej rieky, kreslil praveký človek svoje kresby nápadne červe
nou hlinkou. Ide najmä o prelínanie sa zvieracích kontúr, dopl
nené podivnými geometrickými znakmi, význam ktorých sa ešte 
doposia!' nepodarilo rozlúštiť. Postavy zvierat zdobia aj ostatné 
časti jaskyne, ba aj stropy. Z nich vynikajú kresby nosorožca, 
slona, bizóna, ťavy a podivných vtákov, podobajúcich sa vzh!'a
dom na pštrosa. Medii kresbami sa vyskytujú aj štylizované 
kresby ihličnatých stromov. 

Podrôbný prieskum týchto pravekých kresi eb v jaskyni sa ešte 
neskončil. Ostáva ešte preskúmať aj hlinité sedimenty dna jasky
ne. V blízkosti jaskyne našla expedícia praveké sídlisk,o s boha
tými nálezmi kamenných a kostenných materiálov. 

Aj keď započatá expedícia sa ešte neskončila, dá sa povedať, 
že joskynné kresby v Ceng ri aguj sú dôležitým článkom v po
znaní najstaršej minulosti tejto časti Ázie a jej význam v dejinách 
pravkého umenia je neocenite!'ný. 
O pravekých kresbách v mongolskej jaskyni v povodí rieky Chu 
lut sme už písali v Spravodaji SSS 2/ 78. 

Pokusné liečenie v sloupsko-šošúvskej jaskyni v Moravskom kra
se 

P.o celom rade pokusov s liečením ochorení horných dýchacích 
ciest v čs. jaskyniach, realizovali experimentálne liečenie aj 
v Moravskom krase . Známa sloupsko-šošúvska jaskyňa poskytla 
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svoje priestory k experimentu pracovníkom alergologického od
delenia OUNZ v Blansku . V dňoch 2.-21. 7 . 1979 v najväčšej 
sieni jaskyne, vo Vel'kom dóme, 120 m pod povrchom odpočívalo 
20 detských pacientov postihnutých ochorením horných dýcha
cích ciest. Experiment prebiehal pod vedením MUDr. Drahoslava 
Ríčného CSc., ktorému asistovalo pri transporte a komunikácií 
detí 10 zdravotných sestier. Na speleoterapii sa vystriedalo cel
kom 63 detí vo veku od 4 do 16 rokov. Deti s ťaŽŠím priebehom 
ochorenia strávili v podzemí 2 hodiny denne, ostatné deti v krát
kodobých pobytoch v jaskyni striedali sa v dvojdenných interva
loch, kedy vykonávali dýchacie cvičenia. 

Praveký človek v najvyššie položenej jaskyni Gruzínska 

Gruzínski archeológovia v spolupráci s francúzskymi kolega 
mi už niekol'ko rokov pracujú spoločne pri archeologickom výsku 
me Vel'kého Kaukazu. Objavili a preskúmali sídlisko paleolitické
ho človeka v Lonskej jaskyni, ktorá sa nachádza v nadmorskej 
výške až 2100 m. Vedci zistili, že tu žil človek neandertálskeho 
typu. Je to najvyššie mi esto v Európe, kde sa usídlil paleolitický 
človek . Pozoruhodn e dokonalé sú jeho kamenné nástroje,> ktoré 
sa našli v jaskyni. V spolupráci gruzínskych a francúzskych ar
cheológov pri výskum e Kaukazu sa bude pokračovať . 

Objav moravských jaskyniarov v oblasti Holštejna 

Jaskyniari holštejnskej speleologickej skupiny patria medzi 
najaktívnejšie pracovné kolektívy brnianskeh o Speleologického 
klubu . Skup ina pracuje v oblasti Holštejna v severnej časti Mo 
ravského krasu. V posledných troch rokoch zamerali svoje úsilie 
na otvorenie závrtu Č. 60 v blízkosti Holštejnskej jaskyne. Ešte 
minulého roku prenikli do systému horizontálnych chodbi čiek 
a z neho do systému priepastí, o čom sme písali aj v Spravod aji 
SSS Č. 2/78. O d tej doby pokračovali v pri e~. kumnej činnosti. Po 
vyhibení šachty odkryli otvor pri epasti, ktorou prenikli pred ne 
dávnom do hibky -97 metrov. Dno priepasti tvorí podzemné ja 
zero so stojatou vodou, hibky až 4 metrov . Ukazuje sa, že ide len 
o bočnú pri epasť hlavnej šachty, ktorú holštejnskí jaskyniari chcú 
v budúcnosti tiež objavi ť . Činnosť a výsl edky holštejnských jasky
niarov významnou mierou napomáhajú pri štúdiu a vysvetl'ovaní 
podzemných tokov Bílej vod y, ktorá je hlavným zdrojom podzem 
nej rieky Punkvy. 
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Nová jaskyňa v sovietskej Kirgízii 

Pred nedávnom bola objavená jaskyňa, presahujúca dfžku 
1,5 km vo vysokohorskom prostredí pohoria fan-Sanu v sovietskej 
Kirgízii. Jaskyňa sa vytvorila hydrotermálnymi pochodmi. Termál
na voda tu vyhlodala zložité labyrintovité priestory, ktoré sú v sú
časnej dobe predm~tom záujmu speleológov. 

V Kirgizskej SSR je známych doposial' na 300 jaskýň, ako napr. 
I'adová jasKyňa . v neďalekom, severne ležiacom pred horí T erskej 
Alatau pri j-azere Is~yk - kul a hlavnom meste Alma-Ata. Rozsiahle 
priestory tejto jaskyne s neobyčajne pôsobivou I'adovou výzdobou 
sú sprístupnené turistickej verejnosti. V niektorých jaskyniach sa 
našli stopy po bývalých obyvatel'och . Ich pracovné nástroje 
a kresby na skalách sú odborníkmi podrobne skúmané. 

V krasovej oblasti Kirgizskej SSR sa však preslávila predsa len 
najviac priepasť Kilsi na náhornej plošine Kyrk-Tau, ktorá bola 
preskúmaná do viac ako kilometrovej hfbky. 

Jaskynné kresby aj v Austrálii 

V horskej časti oblasti Queenslande, ktorý leží v severovýchod-
' nej časti Austrálie, boli nájdené dosial' neznáme jaskynné maľby, 
zatial' v počte 397 vyobrazení. Predstavujú takmer výlučne figu
rálne maľby. Lokality s jaskynnými kresbami v tomto okolí usilov
ne skúmajú odborníci . Vek týchto malieb odhadujú na 10 tisíc 
rokov.' Nie je vylúčené, že budú nájdené ďalšie kresby. 

Nízke Tatry vyhlásené za Národný park 

V máji 1979 došli k významnému rozhodnutiu štátnych orgánov 
vo vzť,ahu k ochrane prírody a zachovania krasových oblastí Slo
venska. Na zas'adnutí v Táloch bolo vyhlásené územie Nízkych 
Tatier za Národný park, ako štvrtý v poradí v Československu. No
vý Národný park je svojou rozlohou najväčší v ČSSR, lebo spolu 
s ochranným pásmom presahuje výmer 200 tisíc hektárov. Na 
tomto území budú chránené jedinečné súbory geologických vý
tvorov, flóry a fauny. Národný park Nízke Tatry je mimoriadne 
bohatý aj na výskyt niekol'ko desiatok druhov zákonom chráne
ných rastlín. Darí sa tu aj Živočíchom - medveďom, rysom, sviš
ťom a skalným orlom. 
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Nízke Tatry sú aj významnou čs. krasovou oblasťou, vyskytuje 
sa tli na 120 jaskýň a iných krasových javov. Vyhlásenie tohto 
Národn ého parku je významným kro kom k záchran e a zachova 
niu ďalšej časti bo hatej prírody Slovenska . 

M. E. 
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A 

B 

c 
O 

E 

F 
G 

H 

1 

-

VODOROVNE: 

Jaskyniarska krížovka 

2 3 4 5 6 7 

A - Začiatok tajničky 

B - nehovorí pravdu - najväčš ia púšť na svete 

8 9 10 11 

-

C - otrok - korálový ostrov prstencového tvaru - šikovnosť . zručnosť -

Člasť povozu 

D - do ( latinsky) - chemioká značka radónu - štát v USA s hlavným 

mestom COLUMBIA - jedna zo SPZ Bratislavy 

E španielske mužské meno - 2irď. hrubá palica - územie typické jasky

ňami. závrtm i a škmpm i 

F abyvatel' juhoázijského štátu - stále existuje (obrátene) - okrem iné

ho - podmieňovac ia spojka 

G básnický zápor - primát - obyvatel' severnej časti Afriky - islandská 

sopka 

H - napodobnj'na - hornina. skala 
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ZVISLE: 

1 2. Č a s ( taj n i č k y 
2 potreba k výrobe piva - inioiálky mien 21. 10. a 17. 1. - obr.nený 

transportér 
3 pol'ost rov v Kanade 
4 štát na pobreží Arabského mora - predložka - sk·ratka jednatky 

tlaku 
5 - výsada zamietnutia - citoslovce kvapkani'a 
6 najvyššia karta - 3. č a sť taj n ,i č k y - staroegypský boh Slnka 
7 nalial (česky) - príslovka spôsobu 
8 SPZ Svédska. Maďarska a Uruguaya - súhlas (anglicky) - obaja 

(náreôovo) 
9 útva'r starších prvohôr 

10 zlato (španielsky) - solmizačná slabika - starorímsky pozdrav 
11 Uko' nčenie tajničky 

Milan Vdovjak 
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