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Predk ladáme druhé tohoročné čislo Spravodaja SSS opäť v novej, 
fa rebne pozmenenej redak čnej úprave. V prvom článku predklada tajom
nik SSS - Ing. Jozef Hlaváč správu o činnosti Slovenskej speleologic
kej spoločnosti za uplynulý I. polro'k 1980, kde bilancuje dosiahnuté 
výsledky. 

V rámci zavadenia odborne zameraných článkov uverejňujeme prr
spevok p. g. Ľudovfta Gála z OS Rimavská Sobota o rozšírenI triasových 
vápencov na Slovensku. 

Pri Predsednictve SSS bola vytvorená v januári t. r. ďalšia Odborná 
komisia - pre speleoterapiu a speleomedicinu. V tomto čisle Vás obo
znamuje s náplňou činnosti a poslallrm tejto novej komisie jej novo
zvolený predseda PhMr. Stefan Roda. 

O nových strefmajstroch-špeciallstoch pre trhacie práce v speleoló
gii Vás informujeme v tomto čIsle. 

Boli vytvorené nové oblastné skupiny so sidlom v Prešove a v Zi1ine, 
uskutočnili sa niektoré personálne zmeny v OS Jeďrové Kostolany. O 
týchto zmenách Vás informujeme v krát'kej správe. 

Gustav Stlbrányi z OS Rožňava prispel do Spravodaja SSS článkom, 
ktorý má opäť technický charakrter. Predkladá vyskúšaný. spôsob vyťa
hovania zraneného z priepasti pomocou istiac-ej kladky pri záchranných 
akciách. 

Náš stály prispievateJ Martin Sluka z OS Cachtice opäť napisal do 
Spravodaja SSS člá nok o výprave jaskyniarov OS Cachtice do kraso
vých oblast( Rumunska - Valea Cernei 1979. 

A na záver ako obyčajne uvádzame speleologické aktuality z celého 
sveta. 

Redakcia 
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Správa o činnosti Slovenskej speleologickej 
spoločnosti za I. polrok 1980 

Cinnost riadiacich orgánov a členskej základne SSS, organizovanej 
v oblastných skupinách sa riad ila plánom práce na tento rok. V tomto 
zmysle sa uskutočnili v uplynulom polroku zasadnutia Predsednictva 
SSS, odbol'ných komisi[ a redakčnej rady Spravodaja SSS. 

Februárové zasadnutie Predsednktva prerokovalo pred loženú správu 
o činnosti za rok 1979 a zároveň schválllo plán na rok 1980 vrátane 
finančného rozpočtu. Bol určený kolektív organizátorov aj miesto toho
ročného odborne-politického školenia. Predsedníctvo schváli lo vyúčto
vanie konferencie Dokumentácia krasu a Jaskýň, ktorá sa konala v 
dňoch 2. - 3. ll. 1979 v Pribyline. Zaoberalo sa zoznamom pomôcok, 
materiálu a výstroja, ktoré je možno nadobudnúť z prostriedkov orga~ 
nlzácle . 

Rozš[rené zasadnutie Predsedníctva SSS dňa 1. marca, ktorého sa zú
častnili aj vedúci jednotlivých oblastných skupin, si vypočulo správu o 
činnosti za rok 1979. Prerokoval sa plán práce na budúce obdobie. V 
rámci tohto zasadnutia bola ustanovená Jaskyniarska záchranná služba. 
Clenovia záchranných družstiev z Liptovského Mikuláša a Rožňavy zlo
žili slávnostný srub, ktorý ich zaväzuje aj oprávňuje k výkonu služby. 
Komisia pre speleOlogickú dokumentácciu uskutočnila inštruktáž ku 
schváleným zásadám pre názvy a názvoslovie jaskýi'í. Predsedníctvo In
formovalo o výmene členských preukazov. V závere rozšíreného zasad
nutia sa uskutočnila diskusia, v ktorej vystúpilo 14 členov. K závaž
nejšrm pdspevkom boli prijaté uznesenia. 

Aprtlové zasadnutie Predsedníctva schváli lo edičný plán na rok 1981 
a program odborno-politického školenia Jánska dolina 80'. Zaoberalo 
sa účasťou členov SSS na ERSK Sofia 1980. Zamietla žiadost o zapoži
čanie motorového vozidla Avla - 30. Zrušilo potápačské centrum v 
Brat islave. Na tomto zasadnut{ sa zriadili dve nové oblastné skupiny. 
so sidlom v Prešove a Ziline. 

Komisia pre JZS a bezpečnost práce ukončila prvú závažnú etapu svo
jej činnostI. Vytvorila zák ladné, teoretické a materiálne podmienky, 
vyškolila 13 členov a dňa 1. marca t. r. bola zriadená Jaskyni"arska zá
chranná služba. Osobitne sa vyzdvihuje aktivita RNDr. P. Mittera, sú
časného náčelníka JZS, ktorý sa ako predseda komisie najväčšou mie
rou zaslúžil o jej vznik. V dňoch 16. - 18. mája v Demänovskej doline 
sa uskutočnilo pravidelné cvičenie členov JZS. 

Komisia pre speleologickú dO'kumentáclu zorganizovala dve zasadnu ~ 

tia výboru, ktorý sa okrem iného zaoberal systémom čis lovania jaskýň, 

zásadami pre dokumentačnú činnost v rámci expedícii, zhodnotila čin
nost OS Skýcova Pieštany a vytvorila predpoklady na zriadenie dalších 
oblastných skupin. 

Komisia pre študijné a vedecké styky so .zahraničim pripravovala 
pôdu pre účast našich členov na ERSK v Bulharsku a stanovila plán 
podujat[ na rok 1981. 

Technická komisia vypracovala zásady na stanovenie cien dokumen-
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:Cudovft G A A L : 

Triosové vápence Slovenska a ich význam pre 
tvorbu krasu 

Triasové vápence sú najrozšlrenejšle v Západných Karpatoch, kde 
tvoria prevažnú väčšinu krasových územi. Väčšina z nich je vysoko per
centná, chemicky velmi čistá, vytvára optimálny horninový podklad 
pre vznik povrchových a podpovrchov9ch krasov9ch javov. 

Cielom tohto článku je predovšetk9m u rahč lt orientáciu v najrozšt
renejšlch typoch trlasov9ch vápencov, ktor9ml sa jaskyniar v bežnej 
praxi najčastejšie s tretáva, poznávať Ich hromadné výskyty, podmienky 
vzniku a hodnotu z hlad iska krasovaten la. 

Triasové vápence treba predovše tk9m chápa! ako produkty spravidla 
stívlslého procesu uhličItanovej sedlmetácle geosynkl1nády Tethys, kto-
rá vystrie"dala mladopaleozolck9 herc9nsky horotvorn9 cyklus. Zname
nala začiatok novej éry v geologickom v9vojl s nástupom novej, v9vo
jove vyššej fauny a flóry. Začiatky sedimentácie s iahajtí až do vrchné
ho permu, avšak na našom tízem( z tejto doby karbonáty nie sú známe. 
V spodnom triase stí rozšlrené prevažne stále len úlomkovité usadeniny, 
ktoré poznáme ako werfénske vrstvy. Tvoria nepriepustné piesči to- brid
ličnaté, v severejnejšlch jednotkách piesČito-kremencové podložie vá
pencov9ch celkov. Vo vyššej časti spodného triasu sed imentácia po
stupne prechádza do karbonátovej, vápence tohto súvrstvia však obsa
hujú ešte značnú Bovilú prImes. V spodnej čast! st redného triasu (spod. 
n9 anls) sa začlnajú vytvárať podmienky pre ka rbonátovú sedimentá
ciu, more je však prevažne málo vetrané, s nerozkladnými organlck9ml 
zvyškamI. Vznikli tak bituminózne vápence, dnes známe ako guten
steinské. 

Od stredného <anisu hlavne v južnejších častiach Západných Karpát 
v šelfov9ch moriach vznikajú optimálne podmienky pre vznik Čistých 
svetl9ch vápencov,. ktoré v niektorých oblastiach trvaj ú až do rétu (vrch
n9 trias) . Plytké, teplé šel!ové morta bol! dobre prlesvitné, prevetra
né, s bujnou vegetác iou a množstvom rozmanitých organizmov. 

Južnejšie (= územie južného Slovenska a severného Maďarska) sú
časne prebiehal hlbokovodný, geosynklIná lny charakter sedimentácie s 
hlbokovodnými vápencami, bridlicami, sillcitml a vulkanlck9m mate
riálom (= mellatska séria a pohorie BUkk v Maďarsku). 

Vo vrchnom tria se v austroa lp(nskych jednotkáCh (chočsk9 a strá
žovský prIkrov, severogemerldna jednotka a silick9 prlkrov) pokraču je 
karbonátová sedimentácia, piesčité a Hovlté usadeniny sú známe len 
miestami (napr. lunzské vrstvy v chočskom prlkrove). V silickom prl
krove, hlavne v nore, vápence často vznikal! v hlbokovodnejšich pod
mienkach so sillcltmL V najsevernejšich (centrokarpatskych) jednot
kách vo vrchnom triase vápence sú menej rozšlrené, prevládajú hlavne 
dolomity. V oblasti Vysokých Tatier dochádza aj k vytvoreniu sedimen
tačného priestoru. 

V Jure sa sedimentácia s táva pestrejšou a kontrastnejšou, os geosln-
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kllnály sa premiestňuje do najsevernejšej - centrokarpatskej zóny. V 
dôsledku denudácie sa však zvyšky jurských súvrstvl zachovali na ' 
podstatne menších priestoroch. V kriede sedimentácia postupne nado
búda f1yšoidný chara'kter a vo vrchnej kriede dochádza k vy vrásneniu 
geosynklinály, k presúvaniu prlkrovov a na niektorých miestach k sla
bej metamorfóze. 

Zo stručného prehladu geologického vývoja vidime, že v triase naj
viac dochádzalo ku vzniku vápencov. Rôzne podmienky sedimentácie, 
rôzny charakter žlvočfchov a rastUn vIazaných na určité miesta (bio
top), rôzna konfigurácia morského dna, ale i rôzne klimatické podmien
ky sú prlčlnou vzniku pestrej škály trasových vápencov. V stratigrafic
kom slede si z nich budeme vši mať len najbežnejšie a najrozširenejšie: 

Gutensteinsk~ vdpence 

Sú tmavošedé až modrošedé, menej často červenkasté, doskovité ale
bo lavlcovlté, väčšinou s bielym alebo červeným žilkovanim. Spolu s 
gutenstelnskýml dolomitmi sa vyskytujú v spodnom anise, pOdla nov· 
šfch výskumov v Alpách však začlnajú už v naJvrchnejšlch častiach 
spodného triasu. Skameneliny obsahujú Iba Ojedinele. VzniklI! v plytko
vodnom, alebo málo vetranom prostredi s nerozkladamýml organickými 
zvyškami, z čoho ziskali bituminóznu primes. Vyskytujú sa vo všetkých 
tektonických Jednotkách (najviac v chočskom prikrove) a takmer vo 
všetkých pohoriach (najviac na severných svahoch Nlzkych Tatier, v 
trážovskeJ hornatine, v Malých Karpatoch. v Slovenskom kTase a Stra
tenskej hornatine ). Pomerne lahko podliehajú krasovatenlu, čo potvr
dzuJú aj v nich vyvinuté velké jaskyne (Demänovské jaskyne, jaskyňa 
Bystrá a i.). 

Steinalmsk~ vdpence 

StratigrafIcky sa zaradujú do stredného a vrchného anisu (pelson a 
ilýr - stredný trias) austroaUnskych jednotiek (hlavne severogemerid
nej jednotky a slllckého prikrovu). Sú svetlosivé, miestami mierne ru
žovkasté, prevažne celistvé, ale .1 lavicovité . Často sa vyskytujú spolu 
so svetlými dolomitmI. Tvoria nadložie gutenstelnských vápencov a 
znamenajú zmenu v sedlmentácit, nástup hrubých más svetlosivých vá
pencov. Od wettersteinských vápencov sa Ušla takmer len vekom, na 
vzhrad sú 1m verml podobné. Struktúru majú najčastejšie organodetrl
tickú. Podmienky sedimentácie sú plytkovodné (zhruba do 50 m), v 
tichšom prostredi miestami došlo k masovému rozmachu vápnitých ze
lených rias, hlavne rodu Physoporella a Oligoporella. Chýbajú však úte
sové živočichy. Na navetralom povrchu horniny možno vidief organizmy 
pomerne zriedkavo. ObsahujÚ často I ramenonožce Rhynchonella, Spi . 
riferina a pod. Zaberajú menši plošný rozsah ako wetterstelnské vápen
ce, vyskytujú sa najmä v užšich pásoch (kddlach synklinál a antlkli
nál) v Slovenskom krase, Stratenskej hornatine, Galmusu, ale aj v Ti
soveckej a Muránskej plošine. 

Ich velká chemická čistota zabezpečuje lahké krasovatenie. Majú 
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však pomerne menšiu mocnost a menšie plošné rozšlrenfe ako wetter
stelnské vápence. V stelnalmsk9ch vápencoch je vyvinutá napr. väčšia 
časť Jasovskej jaskyne. 

Schreyeralmsk~ vdpence 

Koncentrujú sa na spodnú časť lad Inu. ale vyskytujú sa už aj vo vrch
nej čast! anisu. Farbu majú červenú, zriedkavejšie šedú, sú hJuznaté, 
doskavlté a lavicovlté. Obsahujú i červené alebo šedé rohovcové kon
krécie. Vznikali v hlbkovodn9ch (pelaglck9ch) podmienkach, čo sa pre
javuje tmavšou farbou a jemnozrnosťou horniny. Majú spravidla kalov ú 
(mlkrltlckú) štruktúru. 

V dôsledku ich menšieho plošného rozšlrenla zo speleologického hra
diska majú menši v9znam. Vyskytujú sa v Slovenskom krase, sporadicky 
vo vápencov9ch ostrovoch západne od Slovenského krasu, menej často 
v ostatn9ch oblastiach siliclka a hronika. 

Rellltngsk~ vdpence. 

Obyčajne sa vyskytujú v nad loži schreyralmských, pri podne steina lm
sk9ch vápencov. Vekove sa zaraďujú do ladinu. Sú to tmavé mIk ro
kryštalIcké vápence, najčastejšie usporiadané v laviciach. Casto so. hruz
naté, takmer vždy obsahujú tmavé rohovce. Ukladali sa v hlbokovodnom 
prostredI. Majú kalovú štruktúru (mikrU). často so zvyškami ostrakód, 
juvennnych lastúrnikov, radiolárIf a pod. Ich chemická čistota je o nie
čo nižšia ako u wetterstelnskych vápencov, miestami obsahujú aj slie
nltú primes, baj aj vložky brldUc a tufitov (napr. na južn9ch svahoch 
Nlzkych Tatier). V porovnani so sveti9ml vápencami wettersteinského 
typu majo. menšiu mocnost a rozšlrenle, Ich význam z hladiska speleo
logického v9skumu je menšI. VyskytujÚ sa hlavne v chočs k om prfkrove 
Nizkych Tatier (tak na severn9ch ako I na južných svohoch) v Choč

skom pohori, Strážovskej hornatine a Mal9ch Karpatoch, ale znéme sú 
aj zo sillckého prlkrovu, kde vystupujú v užšfch pásoch alebo šošov
kách v Slovenskom krase a vo vápencov9ch ostrovoch západne od Slo
venského krasu (nppr. v Drlenčanskom krase) . 

Wetterstetnsk~ vdpence. 

Sú to svetlosivé. maslvne organogénne alebo organodetrltlcké vápence 
so stratlgraflck9m rozpätfm ladin až po spodn9 karo (kordevol). Ich 
anlsská časť Je naz9vaná ako stelnalmské vápence. Sú velmi rozšfre_ 
n9m vápencov9m typom v austroa lplnskych jednotkách, najviac sa však 
vyskytujú v si li ckom a sU'ližovskom prlkrove, ale aj v "severogemerld
neJ" jednotke. Casta sa vyskytujú spOlu so svetlými dolomitmi. Vznikali 
v plytk9ch šelfov9ch moriach s bujnou vegetáciou a bohatou faunou 
Koloniálne útesové živočiehy, pripevnené k morskému dnu (vápnité hub· 
ky, koraly) vytvárali útesy (tzv. rffy) a útesové reťazce, medzi ktorými 
sa rozprestierali tichšie lagúny, obvykle s rlasovým porastom. Pod ra to
ho rozlišujeme tzv. rlfové vápence a vápence lagunárneJ plošiny I alebo 
"back-reefu" J. Na navetralom povrChu horniny často vid Ime zbytky rl· 
fov9ch organizmov, alebo rôzne rezy r ias z čelade Dasycladaceae. Naj -
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častejšie sa vyskytuj lÍce skameniliny sú riasy (napr. Teutloporella her
culea, Diplopora annulata a L), vápnité hubky, kolraly, lastúrniky, fo
ramlnlfery, uHtniky a Iné . Tvoria verké plochy a mocnosti krasových 
planin Slovenského krasu, Stratenskej hornatiny, Ga lmusu, Muráňskej 
plošiny, ale vyskytujú sa aj v jadrových pohoriach. Chemicky sú vermi 
čisté, z litologtckej stránky plnia všetky predpoklady pre krasovatenie. 
Na povrchu krasových planin často sú z nich tvorené rozsiahle škrapové 
polia, závrty a pod. Je v nich vyvinuté aj verké množstvo jaskýň a prie_ 
pasti, napr. Domica, Stratenská jaskyňa, Krasnohorská jaskyňa, Baraz
daláš atd. 

Vo vrchnej časti stredného triasu (ladin) v rôznych častiach Západ
ných Karpát a v rôznych tektonických jednotkách sú vŠ ::lobecne rozšf
rené aj ďalšie typy .vápencov a dolomitov. Napr. v krlžňanskej jednotke 
Malých Karpát sa vyskytujú tmavošedé lavlcovlté a lebo celisté vápen
ce, označené ako vysock~, v chočskom prfkrove toho Istého pohoria sú 
rožšlrené svetlé až biele jemnozrnné vápence, nazvané ako veternick~, 
alebo v chočskom pri krove Cachtlckého pohoria sú biele, miestami na
ružovelé vápence, tzv. nedzovsk~. V oboch posledných prípadoch však 
ide v skutočnosti o wetterstelnské vápence. 

Ttsoveck~ Q lurmQneck~ vdpence 

Sú vrchnotriasovým pokračovanim komplexu svetlosivých masivnych 
vápencov. Podmienky vzniku sú podobné ako u wettersteinskych vá
pencov. Tlsovecké vápence pat ria k podstupni karn, kým furmanecké 
k podstupni nor. Tlsovecké vápence sú najčastejšie organodetrltlcké s 
často sa vyskytujúCimi riasami Polkiloporella dupHcata, úlomkami fora
minifer, ulitníkov, lastúrn ikovatd. 

Z hradiska krasovatenla majú plnú hodnotu. Vyskytujú sa hlavne na 
Muráňskej plošine, Tisoveckej plošine, Stratenskej hornatine ale aj v 
Slovenskom krase {Drlenkova hora, Jasovská planina}. 

Hallstattsk~ vdpence 

V mnohých miestach sedimentačného priestoru silickej, čiastočne aj 
severogemeridnej jednotky v strednej časti vrchného triasu (nor ) do
šlo k prehlbenlu morského dna, v dôsledku čoho sa usadil i hlbokovodné 
vápence . Z nich sú najznámejšie pestré, najmä červené hluznaté vápen_ 
ce hallstattského typu. Sú jemnozrnné až kalové, lavicovlté, mnohokrát 
s červenými rohovcami. Casto obsahujú aj skameneliny, najmä lastúr
niky rodu MonotIs, Halobia, dalej ulitniky, hlavonožce (amonity) a iné. 

Na hallstattských vápencoch sú známe dobre VyVinuté krasové javy 
pri SIUckej Brezovej v Slovenskom krase (známe tu ako "brezovský 
mramor")! Dalšie výskyty sú ojedinelé (napr. pri Hostisovciach v Drien
čanskom krase). 

U vápencov vrchného triasu, pochádzajúcich sa z hlbšlch časti mora, 
sú známe rôzne varianty. Napr. šedé rohovcové, často i slienlté vápence 
noriekého veku sú označené ako pätschensk~, šedé a svetlosivé vápence 
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ladinu a karnu ako ramingsk~. Vyskytujú sa v chočskom prikrove prip . 
i v Slovenskom krase. 

Dachsteinsk~ vt1pence 

Ako dachsteinské sú označené svetlé až bIele lavicovité vápence vek u 
nor a rét. Usadili sa v plytkovodnom prostredL Od wettersteinských 
sa Ušia predovšetkým lavlcovltosfou. Na navetralom povrchu často ob
sahujú skameneliny, hlavne velké lastúrniky rodu Megalodon, ulltnik y 
a iné. Mnohokrát obsahujú polohy brekcif i dolomitov. U nás sa vysky 
tujú v ChočsKom pri krove v Nfzkych Tatrách, v severogemeridnej jed
notke na Mun'ii\skej plošine, ojedinele aj v Slovenskom krase. 

Horniny najmladšieho st upňa triasu - rétu v Južnejšlch tektonických 
jednotkách väčš in ou chýbajú, alebo s ú pokryté mladšimi usadeninamI. 
Vápencovo-bridličnatý vývoj rétu je známy v križňanskom pri krove všet
kých jadrových pohori a tiež v n ie ktorý ch obalových sériách (Strážov
ská hornatina, Tribeč). Najviac sa vyskytuje v krlžňanskom pri krove vo 
Velkej Fatre, Nizkych Tatrách , Inovci, Vysokých Tatrách a inde v podo . 
be tmavošedých Ilovitých a slienItých bridHc a lavlcovitých tmavoše 
dých organogénnych vápencov a dolomitov. Z hladiska krasovatenia 
však tieto horniny majú podradný význam. . 

Slabometamorfované vápence meliatskej série, vyskytújúce sa na na· 
šom územI s ú skrasovatené len na ojedinelých miestach, preto sme sa 
s nim obšírnejšie nezaoberali. 

Prehlad stratigl'af ie triasu: 

rét 
vrchný trias nor 

karn 

'" '" ladin -'" stredný trIas fo< anis 

spodný trias werfen 
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PhMr. Stefan Rod a : 

Ustanovenie novej odbornej komisie pre speleo
terapiu a speleomedicinu SSS 

Na základe rozhodnutia tohoročného januárového zasadnutia Predsed
nictva SSS bola ustanovená dalšia odborná komisia SSS - pre speleo
tel'apiu a speleomedicinu. Založenie tejto komisie je významné už aj 
preto, lebo dianie a agIlita nášho členstva v predmetnom odbore na 
medzinárodnom fóre v komisii obdobného názvu pri UIS má už dlho
ro čnú tradici u a datuje sa od jej samotného založenia. 

Z aspektu chápania vlastnej činnosti v rámCi komisie je treba najprv 
konštatovaf, že jej názov nevyjadruje celkom presne náplň výskumnej 
činnosti , ale slúži hlavne pre propagáciu konkrétneho využivania vý
sledom výskumu ... Je teda daná otázka, čo je to vlastne speleoterapia a 
spe leomedicfna? 

Empirické poznatky laikov, ktod počas vojny využívali jaskyne pre 
ochranu proti leteckým náletom a tiež skúsenosti speleológov, že pro
stredie niektorých jaskýň pôsobi li ečebne na rôzne onemocnenia, pri_ 
viedli odbornikov k potrebe skúmania p l'ičin tejto skutočnosti. FyzIkál
no -chemickým a taktiež mikrobiologickým výskumom najprv dokázali 
objektivne prfčiny blahodárneho pôsobenia prostredia, ktoré potom or
ganizovaným experimentálnym liečenim pac ientov vy užila aj medici
na. A tu sme vlastne pri koreni veci. Vo výsk ume jaskýň sa popri kla 
sických vedných discipHnach žiada čoraz vtlčši priesto r práve fyzikál
no-chemický výskum, ktorého prácou dokáže speológia preniknúť z 
povrchu do hlbky materiálu. Aplikovanim rôznych technických vedných 
odborov vo výskume krasu dostávame sa bližšie a bližšie k riešeniu 
otázok genézy tohto špecialistIckého prostredia. Výskumná činnost spele
ológie, s merujúca do uvedenej sféry, dopomohla tak aj k objektivizácii 
problematiky faktorov pôsobiacich v speleoterapii. A tu vlastne konči 
práca jaskyniara, ktorú medic[na dalej aplikuje vo svojom diani. 

Mylné sú teda názory lai kov, ktorf tvrdla, že my jaskyniari chceme 
v jaskyniach liečiť! Nie, my pre liečbu poskytujeme len poznatky na_ 
šich výskumov, ktoré vzhladom na špecifičnosť prostredia sú odlišné 
od bežných poznatkov vo výskume iného milieu, radime medicine pri 
výbere objektov a chránime jaskyne pred neodbornými zásahmi pri pri
spÔSObovani priestorov jaskýň pre úče ly speleomedicfny. 

Vyzývame teda členov SSS, ktor! majú záujem o prácu v KomisII, aby 
sa udanim svojej záujmovej sfé ry pripadajúcej do predmetného odboru, 
plsomne prihlásili u tajomnfka SSS. 

Teš[me sa na spoluprácu! 
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Náplň činnosti Komisie, SSS pre speleoterapiu 
a speleomedicínu 

Komisia pre speleoterapiu a speleomedl cfnu združuje tú čas f č len
skej základne SSS, ktorf majO záujem o PI'tlCU vo výskume, propagácii 
a využfvanla poznatkov, týkajúciCh sa týchto odborov. Z aplikovaných 
dlsclp1fn sú to hlavne: fyzikálno-che mický a hydro logic ký výsk um, ako 
aj mikrobiol ógia krasu. Za účelom upresnenia a vyjasnenia pojmov, ob
sažených v názvu komisie, je treba uviesť nas ledovné: 
1. Speleológ nelekár po oboznámeni s medzinárodnými normami, schvá
lené odbornou komisiou odborného charakteru UIS, vykonáva: 

a) Vyhfadávanle objektov speleoterapie 
bJ Dokumentáciu vyhladávaných objektov na základe vykonaného 

výskumu v potrebných aplikovan ých odboroch 
c l V súlade nárokov medlcfny ale tiež ochrany prirody vypracuje 

návrh pre vyuŽItie toho-ktorého objektu pre ú čel y speleomedl cfny 
d) Počas liečby po dohode komisie s lIečebno-prevádzkov9ml orgán

mi, vykonávajú členovia technl ck9 a ochrann9 dozor. 
2. Speleológ lekár aplikuje poznatky, zlskané v predošlom bode a pod

ra Ich charakteru rozhodne o uskutočneni liečby, zrejme po so.hl ase 
prIslušn9ch zdravotnlckych orgánov, a u!'ČI Indlka Čno. skupinu ne

mocn9ch pre ten kt or9 objekt (napr. termá lne jas kyne - klbové 
ochorenia, klimatické Jaskyne - ochorenia d9chacfch ciest atd .). Po 
dôkladnom uváženl všetk9ch okolnosti zavedie experimentálny v9-

skum s pacientamI. 
3. Obidve skupin y (speleológ neleká r a speleológ lekár J vypracujú spo

ločne metodiku ft projekt zúžitkovania vyhladaného objektu, ako aj 
v9s1edky experimentu. Takto zfskané poznatky propagujú tak na la
Ickom fóre l'ôznych komunikáclf, ako aj na domácich a zohran lč
n9ch fórach. 

Komisia ako celok spolupracuje s odbornou komisiou CSS a tiež UIS. 
Clenovia tak Jednotlive, a ko aj kolektfv reprezen tujú di anie v rámci 
komisie SSS na domác ich aj zahranlčn9ch speleologick9ch podujatiach 
v predmetnej tematike. 

NovI STRELMAJSTRI 

Praktlck9 speleologlck9 prieskum si v niektor9ch prlpadoch vyžaduje 
I použitie trhaclch prác ma lého rozsahu. Ide o osobitné druhy trhaclch 
prác so š peclalizovan9m zameran[m na jaskyniarstvo. V súčasnosti Je
dinou Inštitúciou vydávať strel majst rovské preukazy v CSSR na uvede
n9 druh trhacfch prác je Stredočesk9 KNV v Prahe. 

Státni ústav památkové péče a ochrany pl'l rody v Prahe v spolupráci 
s Ostredn9m v9borom CSS a n. p. Geofyzika Brno zorganizovali Inter-
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nátny kurz na v9chovu ďalšIeh strel majstrov. V rámci vzájomnej spolu
práce partnersk9ch organIzácif Ceskej a Slovenskej speleologickej spo
ločnosti sa kurzu zúčastnili piati naši jaskyniarI. V Loučné nad Desnou 
tento úspešne absolvova li a stali sa držltelmi strelmajstrovsk9ch preu
kazov s oprávnenfm vykonávať trhacie práce malého rozsahu v spele
ológii. 

Jozef G a il l, oblastná skupina Rimavská Sobota 

Matej G a á l, oblastná skupina Safárikovo 

Ján H o I I 9, oblastná skupina Liptovsk9 Trnovec 

Ján P o s pre h a l, oblastná skupina Chtelnica 

Anton Str a k a, oblastná skupina Cachtice 

Verime, že novI držitelia preukazov prispejú ku zv9šenlu kvality ale 
najmä bezpečnosti práce pri praktickom speleologickom prieskume kra
sových územi Slovenska. Rátame s t9m, že schopnosti Jaskyniarov-strel
majstrov v prfpade potreby vyuŽI jú aj iné regioná lne bHzke sk upiny. 
O realizácii budúceho kurzu budeme informova! Interne. Súčasne ďa
kujeme kolegom jaskyniarom z CSR za možnosť výchovy novej gene
rácie strelmajstrov. 

Redakcia 

Nové oblastné skupiny SSS 

V priebehu minulého obdobia zanikli niektoré neaktlvne oblastné sku
piny SSS, avšak na Ich miesta postupujú stále nové skupiny. Clenskú 
základňu SSS chcú rozšfrj{ ďalš( záujemci o dobrovornú jaskyniarsku 
činnosť. Predsednfctvo SSS na svojom zasadnut[ dňa 25. 4. 1980 v Lipt. 
Mikuláši prerokova lo a schválilo vytvorenie dvoch nov9ch oblastn9ch 
skupIn. 

Bola tak vytvorená OS so sídlom v Pre~ove. Skupina bude pracovať 
v skúšobnej lehote 1 rok v tomto raj oné: zo strany v9chodnej, sevel'llej 
a západnej Hnlou Kendlce - Prešov - Svinia - Renčišov - Brezovič
ka - Vyšn9 Slavkov - Korytné a na juh má hranicu s OS Slovinky 
a OS Košice-Jasov. Vedúc im sa stal: 

Rudolf K o š č 
08001 Prešov 

ul. Vl. Clementisa 3 

Za ručitela a odborného poradcu novej skupiny bol menovan9 RNDr. 
Zdeno Hochmuth. 
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Oa Išla nová oblastná. skupina sa vytvorila so sidlom v Zillne, taktiež 
na skúšobnú lehotu 1 rok. Za rajón pôsobnosti bola určená krasová ob
lasť v juhozápadnej časti Malej Fatry a severovýchodnej časti Strážov
ských vrchov. Vedúcim novej oblastnej skupiny bol menovaný: 

Gejza R o m a n č i k 
Hliny 5 Blok 3 

010 OO 2111na 

Jej ruč ite lom I odborným poradcom sa s tal RNDr. Pavol Mitter. 

Vitame medzi nami nových Jaskyniarov a želáme Im vera prfjemných 
chvH a pracovných úspechov vo velkej rodine Jaskyniarov. 

Zmena vedúceho oblastnej skupiny SSS 

Za účelom ·zvýšenia pracovnej aktivity a organizačného podchytenia 
OS Jedrové Kostolany, bolo nutné uskutočniť niektoré organiza čné a 
personálne zmeny. Predsednfctvo SSS na svojom zasadnut( dňa 27. 6. 
1980 odvolalo vedúceho skupiny Viliama Bedeča, ktorému ďakuje za 
doterajšiu prácu. Novým vedúcim OS Jedrové Kostolany sa sta l Edmund 
S p a ň ú r. TaJomnlkom skupiny sa stal: 

Igor U II č n Ý 
Nitrianska 22 C - 6/B 

953 OO Zlat~ Moravce 

2ladame, aby ste v prfpade styku s touto skupinou korešpondovali 
S novým taJomnfkom. 

Redakcia 
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Guslav S l i b rán y i: 

Spôsob vyťahovania zraneného z priepasti pomo
cou istiacej kladky pri záchranných akciách 

V di'ioch 16. - 16. 5. 1980 konalo sa v Demänovskej doline jarné 
preškolenie členov Jaskyniarskej záchrannej služby. Okrem rôznych 
techni ckých problémov, ktoré sme na tomto pl'eško len( spoločne rieši li , 
predviedol som pritomným č lenom JZS jeden zo spôsobov vyťahovania 
zraneného z priapasti pl'l záchranných akciách, s ktorým vás tu zoznámi
me. Systém sme predtým vypl'acovaH a niekolkokrát vyskúšali v našej ob
l astnej skupine . V zásade Ide o námet spôsobu, ktorým môže jediná 
osoba vytiahnuť zraneného z priepasti Pl'l použitej jednej pomôcky -
lstlacej k l adky o váhe 200 gr. a svojej osobnej výstroje na prekonávan ie 
vert iká lnych úsekov po lane. Jedinou podmienkou použlvania tohto spô
sobu je lano dvojnásobnej dlžky ako je hlbka pl'lepasti . ktorá delf zá 
chrancu od zraneného. 

Tento spôsob je neobyčajne jednoduchý a praktický, pri ktorom zá
chranca využíva svoJu tel esnú váhu a energiu na vyrahovanie zraneného. 
Predkladáme preto uvedený systém ako námet a bude dobré, ak sa s 
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jeho prInctpml zoznámia všetcI JaskynIarI, ktor[ zostupujú do priepas
tovltých jaskýň. 

l stiaca kladka 

Istiaca kladka je lanová kladka. opatrená ozubenou západkou. Cez 
takúto kladku môže prechádzať lano (max el 12 mm) len Jedným 
smerom tak, ako je to vyznačené v schematu. Jednoduchú istlacu kladku 
už niekolka rokov použivajú horolezci na vyťahovanie batohov. Jej no
vá konštruk'čná úprava nám umožňuje použit ju aj na väčšie zaťaženie. 
Novým riešen(m je taktiež možné západ ku aretovat v otvorenej polohe 
a použivat JU potom ako obyčajnú lanovú kladku. 

Vyťahovanie zranen~ho pomocou istiace; kladky 

Spôsob vyťahovania nemusi byť vždy jednoznačný. Záchranca má mož
nosť neustále Improvizovať podla podmienok, daných konkrétnou situ
áciou. V dalšom popisujeme tri varianty, ktorými sú vyčerpané zhruba 
všetky možnosti použitia istiacej kladky na tento účel. 

1. variant 

Používa sa pre pripad, že: 

zranený sa nachádza na dne priepaSti, alebo visi niekde v priepaSti 

záchranca má k dispozicii lano dvojnásobnej dlžky ako je hlbka 
priepasti, ktorá ho den od zraneného 

Postup: 

Záchranca založi Jeden koniec lana do istlaceJ kladky a druhým kon
com ho varne spusti do priepasti alebo varne uloži do batohu. Koniec, 
ktorý sa z iStiaCej kladky v y s Ú v a (vid schému) pri pne do prsného 
prlpravku tak, aby pod nim visel ešte aspoň 1 m lana. Tento prečnle
vajúCI koniec je potrebný pre prípad, ked by záchranca musel liezť 

hore po lane uprostred priepaSti, čiže v pr!pade, že zranený visl niekde 
v priepasti. Zlai\ovaclu brzdu založi na úseku lana, ktorý sa z a s ú v a 
do Istlacej kladky. Ked zostúpil na úroveň zraneného. koniec lana pod 
zlaňovacou brzdou pripoji na zraneného. Zlaňovaclu brzdu odpoji a po 
vysúvajúcom sa konci začne šplhal vedra zraneného. ktorého stále povy
tahuJe na svoju úroveň. 

2. variant 

Použiva sa pre pripad, že: 

zranený je na dne priepastI. alebo vlsi niekde v priepastI. 
záchranca má k dispozicii dva kusy lana dlžky. ako je hlbka prie
pasti, ktorá ho deli od zraneného. 
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Postup: 

Jeden koniec obidvoch lán spoJI uzlom a druhý koniec . obidvoch lán 
súčasne voJne spusti do priepasti, alebo voJne uloži do batohu. Stred 
takto vzniknutého spojeného lana za loži do istlacej kladky tak, aby sa 
spojovacf uzol nachádzal tesne za Istlacou kladkou na vysúvaJúcom sa 
kaneL Na zasúvajúcom sa konci záchranca sa zlanl k zranenému. Dalšl 
postup je obdobný ako pri 1. variante. 

3. variant 

Používa sa pre prlpad, že: 

zranený visi v priepasti, 
- priepasti, ktorá ho del( od zraneného. 
- záchranca má k dispozicII len jedno iano, takej dlžky, ako je hlbka. 

Postup: 

Pomocou šplhad la . alebo pruslkového uzla odJahčl zaťažené lano a u
voJne ný koniec založi do istlacej kladky. Uvornený koniec spoJI uzlom 
s koncom svojho lana tak . aby sa uzol nachádzal za "istlacou kladkou, 
podobne ako prI 2. variante. Záchranca sa zlanl k zranenému na vysú
vajúcom sa konci lana. Dalej potom postupuje ako pri 1. variante. Ak 
má záchranca k dispozIcII len laná kratšie ako je hlbka priepasti, kto
rá ho delf od zraneného, čiže laná pospájané z nlekoJkých kúskov. vy
tahuje zraneného až kým uzol na zasúvajúcom sa konci narazi do boč
nic istiaCej kladky. Záchranca musi vyliezť k Istlacej kladke a pomocou 

'svojho šplhadla alebo prusiku preloži uzol za Istlacou kladkou, podobne 
ako je to znázornené na schéme 3. variantu. Opäť sa potom zlan( k 
zranenému a pokračuje v jeho vytahovani. 

Ak sa zranI prvolezec pri výstupe a ostane visieť na lane, jeho druh 
ho musi preliezť, nad priepasťou vybudovať záchranné stanovište a len 
tak začať s vyťahovanim. 

Istiac u kladku je možné nahradlt vhodnou kombináciou lanovej če
luste (šplhadla) a kladky. 

Niekolko praktických rad 

Bod kotvenia (nit, skoba, vkUnenec, prirodzené kotvenie atd.) pre 
istiacu kladku voli záchranca tak, aby sa lano podla možnosti nedotý
kalo stien priepastI. Pri volbe bodu musI mať záchranca tiež predstavu 
o tom, ako odopne zraneného a ako ho doprav!: do bezpečia nad prie
pasťou. 

Poistenie Istiacej kladky sa doporučuje realizovať bez karabfnky, čl 
Iných kovových pomôcok. Najvhodnejšie je dobré prirodzené kotvenie 
z čo najkratšej vzdialenosti od IStlacej kladky, pričom by lstlaca slučka 
nemala mat väčšiu vôlu ako 10 cm. 

K povytiahnutiu zraneného pre potrebu založenia lana do IStiacej 
kladky, alebo preloženie uzla cez Istlacu kladku. môže záchranca po
uži( niektorú z lanových čelusti (Boglbbs, samovýstupný strmeň. Croll 
atd.) zo svojej osobnej výstroje alebo pruslkový uzol. 
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Iný spôsob kotvenia pre istiacu kladku, ako je to znázornené na sché
me 3., sa použije v tom pripade, ak by prvý bod kotvenia nevyhovoval 
na vy fahovanie, alebo nevedel by od neho dopraviť zraneného do bez
pečia nad priepasťou. 

Ak je velký váhový rozdiel med zi zraneným a záchrancom, môže sa 
vyrovnať upravenou váhou batohu. Naprik lad: Zranený váži 80 kg a 
záchranca len 60 kg. Batoh sa naplní materiálom alebo s kalami, aby 
vážil približne 15 kg a zách ranca si ho pri pne na seba. Najvhodnejšie 
je také vyrovnanie váh, ked zranený váži o 5 - 10 kg viac ako zá 
chranca. Potom pri postupe smerom hore, musí záchranca dvíhať len 
tento váhový rozdiel + trenie na istlacej kladke, a to je minimálne . 
V~'hodou tohto spôsobu je tiež to, že záchranca počas vyťahovania 

lezie celý čas popri zranenom a môže ho šetrne naprávať podra cha · 
rak tem stien priepasti tak, aby mu šúchaním o skalnú s tenu neprivo
dil dalšie zranenia. 

V užších miestach môže záchranca povyliezf alebo naopak povy
tiahnuť zraneného nad seba a takto postupovať hore. Pre zvýšenie bez
pečnosti može záchranca istiť priebeh vyťahovania zvláštnym istiacim 
lanom. Môže sa to uskutočniť aj dvoma istiacimi lanami, pričom jedným 
lanom isti zraneného a druhým lanom seba, alebo jedným lanom istiť 
obidvoch. Pri druhom spôsobe istenia však musi použiť pevnejší istiaci 
prvok, ktorý spofahlivo zachytí aj prípadné náhle zaťaženie dvoma o· 
sobarni. 

Poznámka redakcie: 
V záujme bezpečnosti musia byť pr! záchranii rskej činnosti použivané vždy dve lana. 
zostupné - výstupné il istiacc. 
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Istiaca kladka v otvorenej polohe. 



ISl laca kladka v pracovnej polohe. 
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Martin S I u k a: 

Výprava jaskyniarav OS Cachtice da krasavých 
oblasti Rumunska -Valea Cernei 1979 

V dňoch 20. 7. - 5. 8. 1979 prebiehala ďalšia spoločná výprava OS 
Cachtice a skupiny CSA Focul Viu z BukureštI. Náš tábor bol umiestený 
v (IdoU: l'ieky Cerna asi 12 km na SV od zná meho kúpeIného mesta 
Baile Herculane. Z oblastnej skupiny Cachtlce sa výpravy zúčastnili: 
Jozef Cavojský, Michal Dvorský, Jaroslav Koui'il, Milada Molnárová, Ján 
Sadloň, Martin Sluka, Milan Solovie a Jaroslav Zäldfay. 

Kai\onovité údol1e rieky Cerna hlboké až 1000 m vzniklo tektonickým 
poklesom v priebehu alpinskeho vrásnenia. Je dlhé asi 50 km a je zalo
žené na výrazných zlomoch smeru SSV --JJZ. Krasové horniny sú tu 
zastílpené vrchnojurskýml vápencami, ktoré sa zväčša vyskytujú v 100 
ža 500 m širokých pruhoch, paralelne orientovaných so smerom údolia. 
Bočné prltoky Cerne i tieto pruhy vápencov priečne prerezávajú a vy
tvárajú hlboké a úzke tiesňavy až kaňony s množstvom vodopádov. 

Ku koncu oktôbra 1979 nachádza lo sa v tejto oblasti asi 300 jaskýň, 
lokalizovaných a preskúmaných väčšinou len v posledných dvoch ro
koch. Na prieskume oblasti Cernei sa pOdielaJú hlavne dve jaskyniar
ske skupiny: už spom[naná CSA Focul Viu z Bukurešti a CSA SpeoUn 
z Timisoa ry. Zatial čo posledne menovaná sa venuje prieskumu pra
menn~j oblasti rieky Cerna, Focul Viu sa zameriava na oblasť od Baile 
Hel'culane až po osadu Cerna Sat. 

Casový priebeh expedlcle: 

Nedeľa 22. júla a pondelok 23. júla 

Po príchode do Baile Herculane sme sa presunuli v odpoludňajších 
hodinách autobusom Baile Herculane - Baia de Arama do sedla pod 
vrchom Vlrfu lul Stan {1467 ml. Po 2 hodinách pochodu sme sa dostali 
na planinu PO ian a Beletin. Tu sme v opustenom salaši zriadili tábor. 

Nasledujúci deň sme venovali prieskumu planiny Beletln a Vlrfu 
luí Stan, lokalizovali sme nlekolko velmi nádejných ponorov, zamerali 
jaskyňu PonoruI din Poiana Beletin, dlhú 14 m, a objavili priepasť pria
mo pod vrchom Vlrfu Iui Stan. Dokončeniu prieskumu tejto priepaSti 
ná m zabránilo nečakané zhoršenie počasia. 

Utorok 24. júla 

Za velmi zlých poveternostných podmienok, hustej hmly a častých 
prehániek, prešli sme cez planiny Po iana Mare, Crovu Mare, Poiana 
Porcului, Poiana Medved, Plostinoarele, Poiana Plostina a dolu 500 m 
dlh ým suťovým kuželom do údolia Tasna. Spom[nané planiny sú až 300 
m hlboké depresie vo vápencoch s priemerom až 1 km, založených na 
tektonických poruchá ch, paralelných s údoHm Cerne!. Ich svahy sú po-
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kryté l'Ozsiahlymi škrapovými poliami. Na dne depresH je hrubá vrstva 
zvetraHn, pochádzajúCiCh z nadložných nekrasových' brid Hc kriedy. Tie
to sedimenty zadržujú vodu, takže na dne jednotlivých ·2:nlženln, tzv. 
crowov sa často nachádzajú studničky a pramene, umožňujúce chov o
viec. Podobného charakteru je aj Poiana Beletin, ktorou pretekajú tri 
krátke vodné toky. Dva z týchto potôčikov vyvierajú vo flyšových ne
krasových bridliciach, tečú niekor ko sto metrov po povrchu plani ny a 
potom ponárajú sa vo vápencových ostrovček och, vyčnlevajúčlch z Inak 
za rovnaného povrchu depresie. Na tejto plan ine sa nachádza aj niekoT
ko náplavových, pripadne sulf iznych závr tov. V jednom z nic h je never
ké krasové jazierko. Celá oblast napriek svoJeJ značnej nadmorskej vý
ške 1000 - 1400 m, je porastená vyso kokmennýml budovými lesmi. 
ktaré vo vyššlch polohách, na pr. Virru lul Stan, prechádzajú do kriaka
vých foriem. 
Ri eč k a Tasna pramen! v nekrasových horninách vo výške asi 1000 m 

pod vrcholom Cialanu Mie. Po 2 km sa dostáva do vápencov a pôvodne 
široké údolie sa meni na tiesňavu, hlbokú pri zaústen! do údolia Gero a 
až 500 m. Gelým údolfm vedie turistická značka - modrý pás. Pri SÚ
toku riečky Tasna a rieky Geroa stá la kedysi turistická chata - , Ca~ 
bana km 14, pomenovaná podla jej vzdialenosti od B~lle Herculan,e., V 
súčasnosti je chata v rekonšt rukcii. Náš základný tábor stál nedale'kd 
tejto chaty na riečnej terase, vo výške 15 m nad hladinou rieky Geroa. 

Streda 25. júla 

Tento deň bol vyhradený odpočinku, napriek tomu sme však objavili 
4 menšie jaskyne. Pri prieskume sútesky Drastanic, ktorý je pravým 
pl'Hokom rieky Ceroa v 16 km od Baile Herculane, boli objavené 3 jas
kyne puklinového charakteru a pr i lezeckom prieskume ravých zrázov 
údolia Cernei nad táborom objavená 20 m dlhá puk li nová jaskyňa 
[2145/19). 

Stvrtok 26. júla 

Dve šesťčlenné skupiny, v ktorých boli všetci účastnfcl, preskúmali 
a zame rali dve priepasti v úzkom pruhu vápencov pod vrchom Clolanu 
Mie. Jedná sa o loka lity 2143/22 Gaura luí Zdlrna (- 68 mj a Avenul 
din Porcarete ( - 32 m) 2143/6. V Gaura lul Zdirna bola dosiahnutá na 
dvoch miestach hladina spodnej vody. Ďalšia skupina odiš la na troj
dennú prieskumnú akciu do okolia Godeanu aPoiany BeletIn. Počas 
tejto akcie objavili a zamera li viacero jaskýň a priepasti: 2125/23 Pes
,tera de la Ri u Ses 1044 m. n. m. dlhá 53 m, 2125/22 Pestera de la 
Riioasa, dlhá 12 m, 2143/13 Gaura Fetel, dlhá, 24 m a hlboká 15 m, 
2143/10 Avenul din Poteca, hlboký 24 m, 2143/11 Pestera de sub Vidu 
lui Stan, lokalizovaná pr i prieskume 23. júla, d lhá 20 m, hlboká 12 m, 
a 2143/12 Ave nul de la Coreii Mari, hlboký 21 m. 

Piatok 27. júla 

Pri prieskume vrcho lových partH s kalntch stien nad táborom boli ob-
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javené dve jaskyne: 2145/22 Pestera 3 de pe Valea Tasna, dlhá 19 m, 
2145/23 Pestera 6 de sub Inalatul Mare, dlhá 11 m, a jednu prlepast, 
ktorO v~ak pre nedostatok materiálu sme nemohli úplne preskúmaf. 

Sobota 28. lúla 

Desat~lenná skupina, v ktorej ball všetci zostávajúci ~ lenovla našej 
výpravy, dClk on~lla prieskum a zmapovala prlepast z predchádzajúceho 
dňa. Clenttá pukllnovttá prlepast (2145/ 25) dosiahla hlbku 45 a dlžku 
75 m. Bola nazvaná Slovenská priepasť. Zvyšok di'\.a venovali horole
zeckému prieskumu nádejných miest v akoU tejto priepaSti. 

Nedera 29. lúla 

V tento deň S8 vrátila skupina z Polany BeletIn. Ostatni sa venovali 
Opravám tábora 8 v odpoludňaJšich hodinách uskuto~nlli návštevu jas
kyne Pestera Mare dln Salltrarl. So svojou dlžkou 1500 m je najdlhšou 
známou jaskyňou v údoli rieky Cerna. Nachádza sa v pravom svahu 
kaňonu Presaclna, asi 100 m nad hladinou rovnomennej rieč ky. Okrem 
strednej časti je táto jaskyňa tvorená vodorovnými, mohutnými chod
bami, širok9ml 10 - 20 m ft vysokými 10 m. V strednej rútenej časti 
sa nachádza množstvo tasIIU jaskynného medveďa (2144/30). Úvodná 
čast je dlhá 300 fi a bola známa od nepamäti. Využivala sa na (ažbu 
santtry - odklal jej meno. V jarn ých mesiacoch roku 1979 sa členovia 
Focul Viu dostali, prekopanirn zúženého miesta do strednej a zadnej 
~ast1 jaskyne s bohatou v9zdobou. 

J. Cavojský a M. Sluka sa vo ve~erných hodinách presunuli do Balle 
Herculane, odklal odcestovali do Ceskoslovenska. 

Pondelok 30 ltíla 

Stvorčlenná skupina sa venovala prieskumu ob lasti pod vrcholom 
CIalanu Mlc. Objavili jednu prlepast, ktorú ale pre nedostatok mate
riálu nemohli preskúmať. Ostatni členovia našej výpravy skúmal! oblasť 
pravého brehu rieky Cerna v 18 km od Balle Herculane, kde v dňoch 
30. a 31. júla objavili tieto lokality: 2144/98 Pestera dln Valea Cernel, 
dlhá 10 m, 2144/99 Pestera dln Valea Cernel, dlhá 15 m. 2144/115 Pes
tera de pe Valea Cernel, dlhá 100 m, 2144/116 Pestera dln Valea Cernel. 
dlhá 14 m, 2144/115 Pestera dln Cracul Mare. dlhá 18 m. 

Utorok 31. lúla 

Dnes bola preskOmaná a zameraná priepasť pod vrchom CIalanu Mlc, 
objavená deň predtým. Dostala názov Avenul Frlgulul, má hlbku 38,5 m. 
a dlžku 70 ma ~. kat. 2143/19. Na spiatočnej ceste ball odobraté vzorky 
vody z rle~ky Tasna. 

Streda 1. augusta 

Tento deň bol vyhradený povrchovej exkurzII do oblasU Cheile Pre· 
saclna aDrestenlc. NajaktraktfvneJšou ~as(ou exkurzie bol prechod ties
ňavou riečky Presacina, dlhou 400 m a širokou najviac 5 m. 
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Sturtok 2. augusta a piatok 3. augusta 

Hlavnou náplňou týchto dvoch dnf bolo zamerIavanie Jaskyne Pestera 
Mare dln Salitrar. Mapovanie realizovalo viacero štvorčlenných skupin, 
zúčastnili sa ho všetci členovia našej výpravy. Jaskyňa má čislo kata-
16gu 2144/30. Zároveň s mapovanim sa vykonali aj mikroklimatické 
merania. Pri týchto prácach boJa objavená aj verml zauJimavá bočná 
roklina v kaňone Presaclna, ktorá pravdepodobne vznik la zrútenim 
stropu Jaskune. 

V piatok večer sa všetci členovia našej výpravy okrem ,. ZHldfaya 
presunuli do Balle Hercu lane a odcestovali domov. J. Z()Idfay ostal vo 
Valea Cernel ešte dalšie tri dni, v .priebehu ktorých bola domeraná 
jaskyňa Salltrar. Pred návratom do Ceskoslovenska navštlvll ešte jas 
kyňu Bulba a krasovú oblasť Ponoarele. 

Od 30. júla do 5. agusta prebiehal súbežne aj druhý speleologický 
tábor, ktorý bol umiestený na ravom brehu rieky Cerna, 36 km od Balle 
Herculana. Očastnfcl tohto tábora objavili asi 50 menšlch jaskýň v cel 
kovej dlžke 1500 m. 

Na záver konštatujeme, že táto v poradi už trella výprava, ktorej sa 
zúčastnili č lenovia OS Cachtlce, bola počtom účastnik ov najväčšia a 
zo všetk ých, objemom vykonanej práce najúspešneJšia. Dosiahnuté vý
sledky boli prezentované v rumunských speleologických periodikách, 
napr. v časopise BuletIn Speologle I. BTT, Bucuresti 1979. 

AKTUALITY 

Noug u$esullzoug hlbkoug rekord u priepasti Sne!nala na Kaukaze 
- 1280 m. 

Podla došlých správ, dosiah la expedicla sovietskych speleol6gov
glaciológov v známej sovietskej priepasti Snežnaja novO. hlbku - 1280 
m, čo znamená nový všezvazový hlbkový rekord. Priepasť Snežnaja sa 
nachádza v Západnom Kaukaze v Gruz(nskeJ SSR v ra jóne Chosty. Jej 
ústie l eži viac ako 2000 m nad výbežkom Plcunda na čiernomorskom 
pobreži nedaleko abcMzskej dediny Duripš. 

Priepasť bola objavená roku 1971 a od tej doby bola výskumnikml 
nlekofkokrát zdolaná. Skupina z Moskovskej univerzity dosIahla v nej 
hlbku - 690 m. Tento hlbkový rekord bol potom prekonaný v Inej prie
pasti, v priepasti Kilsl tak ako sme o tom pisali v Spravodaji SSS č. 
4/75 a 3/76. Avšak výskumnicl pokračovali v hlbkovom dobývani Snež
nej priepastI. Už aj hlbka 690 m bola v roku 1973 nlekofkokrát preko
naná. V priebehu tohto roku zostúpila dlho pripravovaná expedfela 
glaclológov Akadémie ZSSR. Zistili neobyčaj ne Intenz(vne zaladnenie 
jaskynných priestorov nezvykle hlboko - do 200 m. Nachádza sa tu 
na 60 tisic m3 fadu, z ktorých odobrali vzorky na pylovú analýzu. Pri 
výskumných prácach zostúpili aj do rekordnej hlbky. Vefkou prekáž
kou prleskumnfkov boU obrovské labilné balvany a mohutné, viac ako 
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30 m vodopády a podzemné rieky. Jaskynný systém má teda hlbku -
1280 m s dlžkou 9 k m. avšak údajne nachádzajú sa v n ich ešte nepre
skúmané galérie, siahajúce údajne ešte hlbšie. 

Z pôvodnej 7-člennej skupiny vedcov štyria sa vrátili, ked dvaja z 
nich dosiahli h lbku 100 m. Na dno zostúpi li traja prieskumnícI - Ale
xander Morozov, Vsevolod Ješčenko a Georg Ľudkovský . 

Skamenelé kosIri zvierat vo vietnamskej jaskyni 

Vietnamskf archeol ógovia odkryli pre nedávnom unikátne skamenel é 
kostr! zvierat a predmety v štyroch j askyniach v oblasti Van Chan v 
severnej pl'OvinCii Vietnamu - Hoang Lien son. Ide o skamenelé zu
by tapíra, jelenie parohy a Iné kosti zvierat, ako aj p l'imltfvne kamen
né nástroje. Odbornfci odhadujú vek týchto vzácnych nálezov na viac 
ako 100 tisic rokov. 

Sčítanie jaskýif v Poľsku 

porskí j askyniari uskutočn i li pred nedávnom sčitanie súčasného sta
vu j askýň v Polsku. Podla tejto bilancie v porských Tatrách sa nachá
d-za na 470 známych jaskýi'í a priepastf. Najdlhšia z n ich je jaskyňa 
Mietušla, má dlžku chodieb viac ako 9 km a najhlbš ia Je Wlelka Sniež
na, ktorá so svojou hlbkou - 783 zaujíma predné miesto vo svetových 
tabu rk ách. 

V mnohých jaskyniach realizujú odborníci a vedci výskum
né práce z odboru geológie, hydrológie, klimatológie a biológie. V sú
časn ej dobe je v porsku spl'istupnených pre verejnost l en 6 jaský l'í. 

Nd/ez indického jaskynného chrdmu v pralese 

Indickl archeo lógovia pri prieskume v hustom poraste pralesa našli 
pI'! dedinke Sitamahi v štá te Blhor vo východnej časti Indie neobyčajne 
cenný nález. Odkryli naprosto nepor ušený Indický chrám, ktorý bol 
zr iadený vo vytesanom j askynnom komplexe. Chrám údajne pochádza 
z dôb dynastie M?ur ja z Magadhy (322 - 185 pred n . 1.). Stropy jas
kyne sú vyzdobené farebn ými plochami fresiek s religióznymi námetmi 
a sú v zachovalom stave. Na zemi sa nachádzajú obrovské sochy a sú
sošia indických bohov. Sú vyhotovené väčšinou z achátu ako aj velké 
nádoby a čaše. Dalej sú tu st rieborné predmety a obetné nádoby. In
dickí archeológovia sa domnievajú, že boli vyrobené budhistickými 
mníchmi. 

Jaskyňa v sopke na Kamčatke 

O lávových jaskyniach , ako o zvl áštnych pseudok rasových formách 
sme už pfsali napr. v Spravodaj i SSS Č. 4/77. Tieto dut iny nevznikajú 
klasickou cestou vodnej erózie, ale pri ochladzovanf a tuhnutf lávy. Ta 
kúto l ávovú j askyňu našli na Kamčatke priamo v sopke Tolba člk 2412 
m vo Východnom Kamčatskom pohori. 

Rozmery j askyne sf! pomerne malé, dosahuje výšku 7 m, šlrku od 
5 - 25 m a je dlhá 150 m. Steny chodby sú následkom vychladnutia 
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lávy vyhladené do glazúrovitého povrchu, z ktorých vyrastajú baza l
tové stalaktity. 

Sopka Tolbačlk patri k známym sopkám na Kamčatskom polostrove. 
Je tu na 160 sopiek, z toho 28 činných. Pre úplnosť údajov treba po
znamenaf, že na Kamčatke sa nachádza najvyššia či nná sopka na svete 

Ključevskaja 4750 m. 

laskynné marby praobyvaterov Kuby 

Pred nedávnom otvorili v Dome kubánskej kultúry v Prahe neoby
čajne zaujimavú výstavu unikátnych jaskynných kreSieb, pochádzajú
cich z niekolkých jaskýň Kuby. Tieto jaskynné kresby, ktoré sú považ· 
žované za najstaršiu zachovanú ukážku kubánskej kultúry, vytvorili 
Cibonyovia - Indiáni, pochádzajúCI z arawackej skupiny. PriplávaH 
sem na Kubu cez Malé Antily územia dnešnej Venezuely okolo počiatku 
nášho letopočtu. O Indiánoch Ciboneyoch sa vedelo pomerne málo pre
tože boli asi 7 - 10 stor. prekryti inou Indiánskou skupinou Tainov. 

Ciboneyovla vytvorili jaskynné kresby v jaskyni Cueva del Indio 
{Indiánska jaSkyňa), ktorá Ježf v naj východnejšej časti kubánskeho os
trova Isla del Pinos ( Ostrov borovic). V nádhernej zeleni ostrova je 
ukrytý nenápadný vchod do Jaskyne, ktorá pozostáva z jednej siene 
priemeru asi 25 m a vybiehaJúcej 14 m dlhej chodby. Výška stropu Je 
len okolo 3 m, v strope celej jaskyne je sedem otvorov, ktorými preni
ká do podzemných priestorov dostatok svetla. Strop jaskyne obsahuje 
as i 100 Jaskynných malieb a kresieb. Ide o velmi presne vyhotovené 
sústredné kružnice v čiernej a červenej farbe na bielom podklade. Tieto 
kruhy prevládajú v celej JaskynI. Medzi nimi dominuje tajomný centrá l
ny moHv so šIpkami a gurovltýml obrazcamI. Niektori vedCi vysvetJujú 
kresby ako zobrazenie 13 mesiacov luntirneho roku. Nemenej zauJima
vé sú uká žky z ďa lšej jaskynnej galérie Cueva de Ambrosio, odkrytej 
v 60. rokoch. Okrem hnedočervených kresieb boli tu nájdené aj koste
né zvyšky, ktoré dokazujú, že Clbonyovla mali rozvinutý kult mttvych, 
ktoré zfarbIU červenými hlinkami. 

Jaskynné kresby neSmiernej hodnoty a dôkazového materiálu k poz
naniu záhad dávnej Judskej histórie, boli kubánskou revolučnou vládou 
preh lásené za národnú kultúrnu pamiatku. Z obáv pred poškodenfm Jas
kyne, boli prlsne uzavreté, presné kópie malieb sú však uložené v ha 
vanskom múzeu. 

Existuje nlekolko vysvetlenf k týmto záhadným kresbám. Usudzuje 
sa, že kresby vytvorili ludia pod vplyvom halucinogenov. Nie je to ne
možné, veď Ciboneyovla sa živili okrem lovu aj zbeL"Om liečiVýC h ale 
aj jedovatých rast Un a húb, z ktorých mohll vyrábat drogy. Táto dom
nienka je pravdepodobná už aj preto, lebo uživanie psychotropných 
drog je dokázané u neskoršej indiánskej skupiny Talnov. Podobné kres
by vytvorené v spojitosti so šamanským umenim pod vplyvom haluci 
nogenov sa objavujú aj v ďa lšej kubánskej jaskyni Garcia Robinou , 
ktoré však majú prfbuzné rysy s jaskynnými kresbami Indiánov zo Se
vernej Ameriky. 

Pražská výstava kópii kresieb z jaskyne Ciboneyov bola svojim spô
sobom ojedinelá a tešila sa velkému záujmu. 

Pre bližšie osvetlenie uvádzame, že ostrov Isla de Pinos je najväčšlm 
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z 1600 ostrovov a ost rovčekov, obklopujtiCIch Kubu. Tento "Ostrov bo
rovic" sa predtým volal Ostrov pirátov, Ostrov pok ladov, Ostrov papa
gájov. Jeho objavItel - s lávny Krištof Kolumbus ho nazval Evanjeli c
kým ostrovom v Júni 1494 na svojej druhej plavbe "do Indie"_ 

Ostrov nazývali aj Vi.iznlca alebo Ostrov deportovaných, pretože po 
roku 1924, keď Pinos prestal byť kol óniou USA, postavil! tam obrovské 
moderné väznice. Roku 1953 v ňom väznili Castrových revolucionárov, 
ktorl prežili historický útok na kasárne Moncada. V auguste 1978 keď 
sa na Kube kona l svetový festival mládeže a študenstva, premenovali 
ostrov na Ost rov mládeže - Isle de la )uventud. 

Netopiere v Bochardenskel ;askyni v Turkm~nskei SSR 

Zvláštnosťou Bochardenskej jaskyne je obrovská kolónia netopierov, 
ktorá sa pravidelne združuje v jaskyni. Ich počet sa odhaduje na 50 
tisic kusov. Jaskyňa sa nachádza bUzko Ašchabádu v Turkménskej SSR 
v pohori Kopotdag, ktoré tvori hranicu s Iránom. Odbornfci tu skúmajú 
spôsob života netopierov, ktoré žijú v tejto suchej a teplej jaskyni. 
Úalšou pozo ruhodnosťou jaskyne je podzemné jazero s tep lou vodou, v 
kt orom sa môžu návštevnici jaskyne vykúpať. 

Tropický kras vo Vietname 

Vietnamská socialistická republika je bohatá na krasové územia. Jed
ným z nich je atraktfvlla oblasť v Tonkiskom zálive, asi 40 km od se
verovietnamského pristavu Haiphongu_ Z krudnej hladiny preslávenej 
zátoky Ha Long (Dračia zátoka), vystupujú vápencové ostrovčeky, kto
ré majú prevažne tvar vysokých pravidelných kuželov, rozsiatych po 
\11adine v malebných skupinách. Je ich tu, v tejto zátoke na 3 tisic 
a sú prikre, často previslé a porastené bujnou tropickou vegetáciou, na 
skalách rastú orchldeje. Medzi nimi sa objavujú otvory do Jaskýň, kto
ré boli známe, až slávne, už aj v minulosti, ako Jaskyňa dreva, Jaskyňa 
netopierov, j askyňa červov, j askyňa hnedej holubice a iné. Najznámej 
šia z nich je však predsa j askyňa Pelikánov, ktorá je sprlstupnená pre 
verejnosť. Nachádza sa v nej neobyčajne bohatá sintrová výzdoba, pre
vládajÚ stlpy, stalaktity a vodopády ružovej farby. 

Celé súostrovie sa radi do oblasti tropického krasového územia, vy
tvoreného kombináciou činnosti dažďovej a morskej vody. Podobné kra
sové kuželovlté ostrovy sa dajú pozorovaf aj v iných tropických oblas
tiach - na Kube, Jamaike a Indonézii, avšak nikde sa nevytvo rili tak 
bizarné tvary, preto zátoka Ha Long s jaskyňou Pelikánov patri k naj 
krajšim prirodným partiám Vietnamskej socialistickej republiky_ 

Jaskyne v Ndrodnom parku Mulu na Borneu 

Na ostrove Borneo ( lndoézla) bol vyhlásený Národný park Mulu, kto _ 
rý sa nachádza v známej krasovej oblasti. Jeho dominantou sú preto 
jaskyne. V najdlhšej z nich bolo objavených, preskúmaných a zmapo
vaných už viac ako 50 km jaskynných chodieb s bohatou sintrovou vý
zdobou. V pr ieskume jaskynného systému sa však pokračuje, pretože 
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Je predpoklad existencie ďalšich priestorov. Speleológovia tu našli aj 
obrovitý stalagnit a pomenovali ho Strážca. Patri k najväčšfm na svete. 

laskynn~ kresby už al v rumunske; laskyni 

Podla správ objav1li vedecki pracovnict Rumunskej Akadémie vied 
v bližšie nemenovanej verkej jaskyni v SZ časti krajiny nástenné mal
by. Sú viacfarebné a predstavujú rudské postavy a zvierata. Kresby na 
stenách sú dobre zachovalé. Ich vek odbornlcl odhadli na viac ako 10 
tisic rokov. Novoobjavené malby v Rumunsku prirovnávajú k s lávnym 
marbám z francúz ko-španielskeho pohraničia. Vo výskume vzácneho ob
javu sa bude pokračova!, kedy bude možné zlskat o nich ďa l šie a kon
krétnejšie poznatky. 

Ndlezy 6 lIslc rokov starých ludských kostier v kuMnskej laskynt 

Nedáv ne výskumy kubánskych výskumnikov odkryli v pohoriach ku
bánskeho vnútrozemia ntekolko dlhš(ch Jaskynných systémov. V mno
hých z nich sa našli vzácne historické pamiatky, svedectvá o pl'aoby
voteroch ostrova, nástenné malby, staré náradia a predmety každoden
nej potreby. Našli sa aj zvyšky kostier dávno vyhynutých zvierat. Vzác
ny nález sa našiel v jaskynnom komplexe Seboruco - nález ludských 
kostier. Odborolc! ziStili, že Ide o kostru dvoch mladých Indiánov, pra
obyvatelov Kuby, ktor! žili na ostrove asi pred 6 tisic rokmI. Vo výskume 
v samotnej Jaskyni u Seboruco, ako aj v jej akoU sa Intenz(vne pokra
čuje. 

Grem/ačenskd ;askytfa - ako slrdžca hranIc 

Starobylá dedina Gremjačeje vznIkla pred 500 rokmi a nachádza sa 
na vysokom ravom brehu rieky Pronja, ktorá je prItokom rieky Oka na 
hranici troch oblasti - tulskej, rjazanskej a moskovskej. Gremjačenská 
jaskyi'la bola v minulosti upravovaná a prispôsobená k obývaniu. Vnú
torná stavba upravila kobky, jaskynné výklenky, chodby a sály so sy
metricky rozloženými a s presne rozmeranýmt vchodmi. Opravy v jas
kyni svedčia o nad ludskeJ práci fyZicky silných a húževnatých ludi. 
Odbornicl a výsk umnIcl sa domnievajú, že celý systém, ktorý má dlžku 
chodieb takmer 6 km, bol súčas!ou opevnenia južných hranlc Moskov
ského štátu. 

Medved! clntorln v polskel laskyni. 

Gdaňski jaskyniari objavili pri prieskume jednej jaskyne v západnej 
časti porských Tatier obrovský clntorfn jaskynných medvedov. Vzácny 
nález obsahuje dobre zachovalé kostry, vek ktorých odhadli odbornfct 
na 20 tisic rokov. Kostry jaskynných medvedov budú na mieste upra
vené, konzervované a po preprave do Múzea polskeJ zeme ParskeJ A
káde mle vied budú vystavené vo Var~ave. 

M. E. 
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fOTOGRAF ICKe PRILOHY 

Tltul nd s/rana obd/ky 
Cvi~enlc Jaskynia rskej zlichran neJ služby v Jasky ni Psie diery, Nl zke Ta l ry. 
FOlo: uľ. PlIvol M Itier 

2. s/rona (,búlky 
Hru!>ovská jllskyňa, objav z r. ~918, Silická pili nina. 
Foto: Gustáv SUbrányl, archiv MSK 

3. strana "Mlky 
Prieskum obrovske j priepasti, Dol n9 vrch. 
Foto: M. Hujdl ~, archiv MSK 

4. strono olJdlky 
Biela jlls kyňa, Nlzke Tatry. 
Foto: Petr HIpman, archiv MSK 
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