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Predkladáme tretie tohoročné č ís l o nášho Spravodaja SSS. 
Spracovanie tohoto čísla' sa zdržalo pre nedostatok vhodných 
príspevkov. 

V úvodnom príspevku tajomník SSS Ing. Jozef Hlaváč pri
bližuje celosl ovenský zraz jaskyniarov, ktorý sa uskutočnil v 
júli 1980 v Jánskej doline pri Liptovskom Mikuláši. 

V ďalšom článku popisuje RNDr. Zdeno Hochmuth drama
ti cký priebeh zatia'r najproduktívnejše j expedície Slovenskej 
speleo logicke j spoločnosti do zahraničia pod názvom Gouffre 
Berger 79'. 

Pavel Zeniš z OS Rimavská Sobota opäť plše krá tky článok 
o náleze opálu v Drienčanskom krase. O tejto problematike už 
písal v predminulom Spravodaji SSS Č . 1/80. Od tej doby sa 
však získali nové poznatky, preto rozširujeme spomenutý člá
nok o dalšie informácie. 

Náš stály prisl)ievater Gustáv Stibrányi píše o nových úspe
choch polských jaskyniarov v rak úskom pohorí Hoher-GtH\. 
Spolupráca a pekné výsledky Poliakov v rakúskych jaskyniach 
sú všeobecne známe. Tá to akcia prebehla pod názvom Gruber 
hornhOlle 80'. 

V ďalšom príspevku RNDr. Zdenko Hochmuth predkladá ver
mi vtipnú a nenáročnú úpravu pre vyvíjač pl ynu pri čelovej 
úprave karbidového osvetlenia . Je to určitá alternativna úprava 
oproti bežne používaným hliníkovým vyvíjačom. 

Komisia pre speleologickú dokumentáciu predkladá už dru
hý súborný mater iál v r i ešení teoret ických a praktických otá
zok dok umentácie krasu a jaský i'i. Vypracovala a predkladá tu 
Zása'dy pre prih lasovanie objavu jaskyne. Materiály boli vy
pl'acované v Sekcii pre metodiku dokumentačnej práce a boli 
schválené Predsedníctvom SSS. Prekladáme tento materiá l v 
plnom zneni spolu s dôvodovou správou. 

Posledným príspevkom je krátka správa Štefana Beličku z 
OS Harmanec o nových archeologických nálezoch v jaskyniach 
Kaplnka a Netopierska v malom Sásovskom krase pri Banskej 
Bystrici. 

Na záver uverejňujeme už t re tiu krížovku Milana Vdovjaka 
z OS Spišská Belá s jasky,nlarskou tematikou. 

Redakcia 
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Pavel Ze n i š : 

VÝSKUM 
A 

PRIESKUM 

Nové poznatky o náleze opálu v jaskyni 
Drienčanského krasu 

Súčasťou výskumu DrienČ8'11ského krasu, ktorý vykonávajú 
č lenovia oblastnej sk upiny SSS Rimavská Sobota, je ~i mine
ralogický výskum, orientovaný hlavne na výplň jaskýň. V sú 
činnosti sa okrem Iného vypracováva metodika využiti« lumi
niscenčnej analýzy pre jaskyne a hradajú sa možnosti a ob 
jekty pre jej uplatnenie. 

V prvých štädiach výskumu sme sa na základe teoretických 
pt'edpokladov zamerali na vyhradávanie opálu, ktorý by mo
hol tvoriť súčasť sintrovej výzdoby v jaskyniach D l'ienčanské · 

ho krasu. O riešeni tejto problematiky sme pisa li už v pred
minulom Spravodaji SSS č. 1/80. Od te j doby sa vša k získali 
nové poznatky, preto rozširujeme spomenutý člá nok o tieto in 
formácie. 

Pri orientačnej prehliadke v niekorkých jaskyniach a tiež 
odobratej sintrovej výzdoby prenosnou UV lampu, bol v krát
kovlnnom ultrafialovom svetle indikovaný opál. Jeho prítom
nosť sa zistila iba v Spaňoporske j jaskyni. Predpoklad pre jeho 
výskyt a širšie uplatneníe v ďalšieh jaskyniach na územi Drien 
čansk.ého krasu je zatia r nepotvrdený. Doteraz boli preZl'eté 
tieto jaskyne: Pri Maruškinom jarku , Frontová, Č. 18, Verká 
Drien čan ská, časť jaskyne Podbanište a jaskyne Pri Holom vr
chu. 

V ultrafia l.ovom svetle sa opál prejavuje typickou svetloze
lenou fluorescenciou . Nález bol overený tiel opticky, štúdium 
výbrusov v prechádzajúcom svetle. Opá l vytvára v kalcite 
maximálne l mm hrubé neost ro ohraničené vrstv i čky, zhluky 
a šmuhovilé útvary. Na naleštených plochách vi die ť pod ste
reomikroskopom najmä v dutlnkách i jeho obličkov itý povrch. 
Celkove je mliečn e zakalený so skleným leskom. V jaskyni je 
skremeňovanie sintl"QV si tuované na stropné časti vyššie po
loženej chodby, smeru S - J, zhruba medzi meračskými bodmi 
4 - 5, kde opál miestami tvori pomerne súvislú sú časť sneho
biele j jemno, resp. mikrokryštalickej kal citovej výplne. Táto 
výplň je najčastejšie obličkovitá. V nižšie položenej časti jasky-
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Ile môžu indikáciu opá lu potlaoova(, resp. znemožňovať súvis
lé Ilovité povlaky v slntrovej výzdobe. Tento Jav pravdepodob
ne znemožňuje zistenie tohto minerálu aj v dalšich jaskynia-ch 
Drienčanského krasu. 

Stúdium problematikly opálu z hradiska genetického, veko
vého a jeho následnosť v kalciovej výplni Jask ýň bude možné 
až po ziskani d ostatočného množstva porovnávacieho materi
álu a to nielen z jaskýi' Drie nčanského krasu, ale aj z Iných 
ob lasti Slovenska. 

Stefan Bell č k ft : 

Nové orcheologické nálezy v Sásovskom 
krase pri Banskej Bystrici 

V južnom výbežku Nfzkych Tatie r nedaleko obce Sásová, kto
rá je dnes už súčasťou Banskej Bystr ice, sa nachádza malé 
krasové územ1e - Sásovský kras. Z mála jaskýň ktoré sa tu 
nachádzajú, sú pozoruhodné jaskyne Kaplnka a Netopierska 
a to hlavne z archeologického a paleontolog lckého h ladiska-. 
Jaskyne sú vy tvorené v triasovom tmavošedom vápenci v juž· 
nam svahu Hrádku (842 m) a sú položené zhruba vo výške 100 
m nad údolím. 

Prvé archeologi cké výskumy u skutočnil na týchto lokalitách 
amatér -zberatel J. Miklósi už v rokoch 1924-26. Cas t jeho ná· 
lezov sa nachádza v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bys
tric i, z ktorých je pozor uhodný kaJlchovltý pohár z tm avohne
dej hrubozrnnej hliny, vyrobený na pomaly rotujúcom k r uhu. 
Zis tovae{ výskum SAO v roku 1951 potvrdil výskyt keramiky 
z rlmskeho obdobia. V roku 1953 uskutočnil výskum jaskyne 
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Kaplnka prof. G. Balaša a v roku 1955 revízny výskum oboch 
ja'Skýň Dr. J. Bárta CSc. Na základe v.yhodnotenia k eramických 
a bronzových nálezov datuje osídlenie týchto l okalít do druhej 
polovice IV. stor. n. 1. 

Koncom septembra 1980 sme sa dozvedeli od Dr. Mácelovej 
- archeologičky Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, 
že dňa 24. 9. 1980 priniesli do múzea bratia Milan a Miroslav 
Kresanovci bronzovú sekerku s tulajkou a uškom, ktorú našli 
v Netopierskej jaskyni ešte v aprfli 1980. Nález našli v hIbke 
20 cm na začiatku Partizánskej siene v kultúrnej vrstve, ktorá 
je t teraz dobre viditelná. Podla vyjadrenia otca nálezcov, 
títo doniesli domov i kostený (?) lešte,ný hrot, ktorý sa žiar 
stratil. Bronzová sekerka je 14,5 cm dlhA, 4 cm široká 'a po 
oboch stranách má 5 x rebrovanie. Nález pOdObného hrotu, 
aký sa stratil - uskutočnili v júli 1980 jaskyniari z oblastne j 
skupiny SSS Harmanec - M. Stéc a Iv. Beli čka. Ide o hrot 
pravdepodobne z parohu a s vydlabaným žliabkom. Nález je 
odovzdaný do MSK, avšak zatia l nebol spracovaný a vyhodno
tený. Pri náleze z Júla je pozoruhodný aj nález tenkých lesk
l ých tmavošedých črepov, ozdobených vypichovanými hrč

kami velkosti šošovice. Crepy sú z jemnej hliny, ostatné črepy 
sú hrubé, svetlošedej farby a z hrubozrnnej hliny. Nakorko sa 
ná l ezy našli v tej Istej kultúrnej vrstve, je možné predpokla
dať ich rovnaké datovanie, ktoré podla datovania bronzovej 
sek erky posúva hranicu osídl enia jask.yne do 10. až 8. stor. 
pred n. l. 

Dr. Mácelová po zisteni stavu jaskyne požiadala našu har
maneckú skupinu o jej rýchle uzatvorenie. Cahko prístupná lo
kalita neďa l eko značkovaného chodnfka' sa stala pre okoloidú
cich turistov a deti miestom amatérskych neodborných zása~ 
hov, ktoré velmi znehodnotili stav jaskyne. Skupina Harmanec 
preto uzatvorila jaskyňu dňa' 5. 10. 1980. Uzáver je z dreve
ných zrubov 0 20 cm, vsadených 70 cm do zeme. Do zrubov je 
osadená brána. Dr. Mácelová vypracovala návrh na vyhlásenie 
oboch jaskýfl. za chránené archeologické l okality. Je predpo
klad, že po vyriešeni lokalizácie sa tB'k stane už v roku 1981. 
O náleze sekery je in formovaný aj Dr. J. Bárta CSc., z Arche
ologického ústavu SAV v Nit re, ktorý prlslúbil uskutočniť v 
roku 1981 nový výskum týchto lokalit. 

Literatúra: 

luroj Bérta: Netopierska a Kapfnka v Nlzkych Tatréch a Ich rfmske 0-
sldlen!e s antro,pologlok5'ml nélezm1, SIA, 1955, s. 286-292. 
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* NETOPIERSKA JASKYNA * 
Sásová okr. Banská Bystrica 

PÔDORYS 

1 

1M1éQhLh SKUPIU~ C. 15 WlQM~UEG 

mierka 1: 200 

I 
I 
I 

} 6 

3. PALEUíK, J. g(L1(~~, 3. ~I~DLOVS~~, ,. BW tKA , 

9. WOVEMB\:\:( 1975, ZAH[R~Uť ZíiVESUQI1 II.OHP~S911 

7 



SPRÁVY 

Ing. Jozef H la vá č: 

Jaskyniarsky týždeň - Jónska dolina '80 

Z priležitostl osláv 35. výročia oslobodenia, 50. výročia MSK, 
10. výročia za loženIa SSl a 10. výročia objavu Jas kyne v Zásko
či sa uskutočnil ďalši Jaskyniarsky týždeň . Ka ždoročné stret
nutie dobrovolných jaskyniarov dostalo názov Jánska dolina' 
'80. Už názov hovori, že podujatie sa uskutočnilo v lánskej 
doline na sev. strane Nlzkych Tatier v termfne 23. - 27. júla 
1980. 

Úlohu organizátora v spolupráci s predsednictvom SSS a 
MSK vzala na seba oblastná skupina Zvolen. Cie lom jaskyniar
skeho t9ždňa bolo oboznámiť účastnIkov s horskými Jaskyňami 
krasu monokllnálnych chrbátov, s metódami Ich prieskumu a 
so súčasnými poznatkami o Ich genéze, morfológII, hydro
l ógii a ochrane. Program vhodne dopln11l exkurzie do u
vedeného typu krasu 'Orientované na podzemný a po-

Stanovf tábor Jaskynia rskeho t9ždňa , Bystrá dol ľnka , Nfzko Tatr y. 
Foto: archfv MSK 
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vrchový krasový fenomén masívov Kra'kovej hole a Oh
n tšťa . Podujatia sa zúčast nIlo 116 jaskyniarov z 23 
oblastných skupín, vráta ne organizátorov, pracovnikov Správy 
slovenských Jaskýň, jaskyniarov z CSS a hosti. 

Otvoren ie, ktoré sa kona lo v mieste táboriska pri ústi Cier
nej dolinky sa zúčastn IIt zástupca Ministerstva kultúry SSR 
p. g . Jodef KlInda , p['edseda a tajomník SSS A. Chova'rl a Ing. 
jodef Hlaváč, č len ÚV CSS doc. V. Ložek a dástupca NAPANT-u 
Ing. Topercer. Podujatie oficiá lne otvoril predseda, s krátkymi 
prlhovormi vystúpili menovaní hostia. 

Úvodná prednáška prvého dňa bola zameraná na celkové o
boznámenie sa' s krasovým územím Jánskej doliny. Pracovník 
vedecko-výskumného oddelenIa MSK p. g. S. Pavlarčfk hovoril 
o genéze a geologickej stavbe predmetného územia, morfoló
gii a hydrológII vo vzťahu ku k rasovému fenoménu. Zároveň 
vymenoval najvýznamnejšie krasové javy územia. večerný pro
gram pokračoval prednáškou, v ktorej P. HIpman oboznámil 
účastnikov s históriou prieskumných prác v súčasnosti dvoch 
najhlbšlch jaskýň v CSSR: Starý hrad (- 277 m) a Jaskyne 
v Záskočí ( -284 ml. Na pokom jaskyniari uvideli film s ná z
zvom Víkend na druhom svete . Film natoč ili podla scenára E. 
Gindia Slovenská televfz la' v spolupráci s jaskynlarml oblast
ných skupIn Zvolena Liptovský Mikuláš, ktorý sugestívne za 
chytáva činnosť v podzemí dvoch jaskyniarskych gene rácH. 

Náčelnlk Jaskyniarskeho 19fdl'la P. HIpman hovori o prieskume llaJd lhšlch 
Jask 911 v Ceskoslovensku. 

Foto: nrchfv MSK 
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Druhý deň jaskyniarskeho týždňa bol venovaný 
návšteve jaskyne Starý hrad. Orgnizátori pripravili 
šfiYri rôzne trasy prechodu jaskyňou podla' stu p-
ňa obtiažnosti od lahkej po ťa'Žkú speleoalplnistickú, 
kt{lrá smel'lovala ,na dno jaskyne. Podzemné ex
kurzie doplňovala exkurzia povrchová s absolvovanim pre· 
hliadky krasových javov v južnej časti masivu Krakove j hole 
a Zadných. Vo večernom programe hovoril RNDr. J. Jakál, CSc. 
o teóril vzniku horských jaskýň monokli,nálnych chrbátov. Ku 
prednáške sa rozvinula zaujfmavá a poučná diskusia. Na záver 
bol premietnu tý film Expedfcla Gouffre Beger. Dokumentač· 
ný snimok, nakrútený Ing. J. Slaočikom za·chytáva činnosť na
šich speleoalp~nistov pri úspešnom pokuse zdolať vtedy tretiu 
najhlbšiu priepasť svetového rebrička Gouffre Berger vo Fran
cúzsku. 

V treti deň smerovali všetky exkurzie do SPR Ohnište. Účast
nici povrchovej exkurzie navštivi Jt oba vchody do tadovej prie
pasti , Skalné okno, krasovú planinu ma'slvu, Závrtovú priepasf 
a zostúpili do Havranej priepasti. Podzemné exkurzie sa orien· 
tovali výhradne na zostup do Ľadovej priepasti na OhništL O· 
čas~nici zostúpili do priepasti pomocou lanovej techniky ale· 
bo v sedaCke za pomoci vrátku. Program di'\.a pokračoval re· 
ferátmi ,o zahraničných cestách slovenských speol6gov za po· 
sledné obdobie. Vedúci oblastnej skupiny Spišská Nová Ves 
log. J. Tulis referova l o ceste ich jaskyniarov do oblasti Ru 
munska. O dvoch cestách néľŠich speleoalpinistov do hlbokých 
priepasti vo Francúzsku a Rakúsku hovoril Ich vedúc! Petr 
Hipman. Pracovnik MSK RNDr. P. Mitter navštívil roku 1980 
sádrovcový kras na Ukra'jine v ZSSR. Očastnikom podujatia ti· 
močil poznatky a dojmy najmä z návštevy Optimističeskej ja· 
skyne. Pra'ktická časť programu jaskyniarskeho týždňa vyvr· 
choliia v sobotu 26. Júla návštevou Jaskyne v Záskočl, ktorá 
je v -súčasnosti s 284 m najhlbšou jaskyňou v Ceskoslovensku. 
Aj v tomto prlpade absolvovali účastnfci jej prechod podla 
stupňa obtiažnosti. Na dno jaskyne zostúpilo celkom 39 jasky· 
niarov, z čoho 13 a'bsolv.ova lo zostup celým hlav,ným ťahom 
jaskyne od horného vchodu. Účastnfci zostupu obdržali pa· 
mätné listy. 

Na popoludnie pripravili organizátori súťa ž jaskyniarskej 
zdatnosti, ktorej sa zúčastnilo 17 jaskyniarov. Súťaž obsa·hova· 
la niektoré základné úkony, ktoré sa použlva jú pri prieskum· 
ných prácach v jaskyni. l.nscenovaná dráha na zelenej lúke 
preverila schopnosti pretekárov. Súta'ž splnila svoj spoločen· 
sko·športový charakter 'a zaujala všetkých prítomných. Poradie 
vIťazov: František Venger (OS Zvolen), Jozef Thuróczy (OS 
Košice·Jasov ), Jaroslav Korvin (OS Piešťany). Viťazi obdržali 
vecné ceny. 
Záverečná prednáškfť bola venovaná och.rane krasu, najmä 

vo vztahu k nesprístupneným jaskyniam. Ing. P. Cuker pouká· 
zal aj na právne otázky súvisiace s ochranou krasu. A. Chovan 
hovoril o praktickej realizácii ochrany po linke MSK - SSS. 
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Popredný pottlpač J, Kueharovič hovori O problematike pot~anla v Jasky
niach. 

FotO: arehiv MSK 

Posledné dopolud,nle sa uskutočnila diskusia členov obla'St
ných skupin s členmi predsednfctva. Niektoré oblastné skupi
ny referovali o svojej činnosti, Jozef Kucharovič z OS Trenčhl 
prednieso l prednášku o speleopotápa.nl. Ing. Hlaváč predniesol 
výsledky činnost i za I. polrok 1980. Náčelnlk jaskyniarskeho 
týždňa P. Hipman odovzdal účastnikom zostupu mr dno Jasky
ne v Záskoči pamätné listy. Na záver predseda Spoločnosti Al
fO,nz Chovan zhodnotil priebeh a význam podujatia a jasky
niarsky týždeň oficiálne ukončil. 

Ja'Skyniars~y týždeň sa konal v atraktlvnom krasovom územi 
)linskej doliny. Bohatý program bol zostaven5' tak, aby posky
tol, čo najviac Informácii o uvedenom type krasu, súčasne sa 
navštívili mrjvýznamnejšie krasové javy. Pozorni poslucháči si 
ta-k mohli poznatky ziskané na prednáškach konfrontovať o
kamžite s terénom, Jaskyniarsky týždeň splnil i svoju nemenej 
dôležitú politicko-spoločenskú úlohu. Zato, že sa vydaril, treba 
poďakovať organizátorom, jasky,niarom z oblastnej skupiny 
Zvolen a pracovni kom MSK v Lipt. Mikuláš!. 

Poznámka redakcie: 

Pre doplnenie výškov5'ch údajov navštívených lokaUt uvádza
me významnú skutočnosť. Pred nedávnom prekonali jaskynia
ri OS Zvolen vyčerpanim sifónu v jaskyni Starý hrad ako prvf 
v Ceskoslovensku hlbku 300 m a dosiahli novú rekordnú hlb
ku -322 m. Pra'ktlcky to znamená, že najhlbšou jaskyňou tes
koslovenska už nie je jaskyňa v Záskoč! ale jaskyňa Starý 
hrad. 
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RNDr. Zdenko Hoc hmli th: 

Gouffre Berger 79' 
Expedícia jaskyn iarov Slovenskej 

speleologickej spoločnosti 

Pokračovan im série úspešných zostupov jaskyniarov Sloven
skej speleologickej spoločnosti do významných svetových ver 
ti kálnych systémov bol aj zostup do priepasti Gouffre Berger 
vo Francúzsku. Gouffre Berger bola prvou Jaskyňou na svete, 
kde ludská noha prekročila hlbku 1.000 metrov (roku 1956 J 
a dlho si udržiavala čelnú poziclu v rebričku najhlbšrch jaskýň. 
Aj ked dnes už za'Ujfma 4. miesto v poradi za systémami: Gouf
fre Jean Bernard (- 1.410 m) - Pierre Sal.nt Martln ( -1.332 
m ) - Aveno B. 15 (-1.150 ml , je stále považovaná za kla 
sicky vertikálny systém najvyššej obtiažnosti a jeho zdolanie 
priťahuje roč ne mnohé skupiny speleológov z ce lého sveta. 

Pripravy na realizáciu expedicle sa' začali už dávno pred
tým, Už roku 1977 sme začall s korešpondenciou s francúz
skymi kolegami za účelom povole.nla vstupu do tejto jaskyne. 
Vybavovanie vstupu údajne robi najväčšie obtia že, čo napokon 
aj na'Sledujúce mesiace potvrdili. Povolenie sme nakoniec 
zi skall, ale až na mesiac september 1979. Súčasťou povolenia 
bolt rôzne podmienky, ktor,é vyžadovali na nás: záchranné vy
bavenie expedlcle, záchranné družstvo, pritomnos( lekára po
čas expedlcle a v neposlednom ra'de l zap latenie vysokého po· 
Istného. A tak ked sme zvládli formality, a po prehliadke vcho
du v roku 1978, sme navštivill starostu obce Englns, ktorý 
vlast,ne vydáva povolenie. Len tak sme mali k'onečne cestu do 
jaskyne "otvorenú ", 

Po horúčkovitých prfpravách konečne dňa 29. 8. 79 vyra
zila expedícia- Gouffe Berger. Státnu hranicu sme prekročili v 
Bratislave-Pe tržálke. Cestujeme osvedčeným prostriedkom pre 
európske pomery - na šiestich 'osobných autách, ktoré okrem 
vysokej r ýchlosti presunu sú I operativnejšle ako autobus, č l 
nákladné auto a napokom aj ekonomick y výhodnejšie. V au
tách sa okrem ob jemného mater iá lu tiesnia' posádky: P. Hip
man s E. Vftkovou - J. S lančtk s T. LAzárom - D. Lovič s 
R, Borošom - Z. Hochmuth s V. Hochmuthovou - E. Hlrko s 
J. Thuróczym a A. Buzlnkayom. Kolesár pribral svojho spolu
cestu júceho až v talianskej Verone. Presúvame sa r ýchlo po 
hlase: 
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29. 8. Viedeň - Sa lzburg - Grosglockner 
30. 8. Glosglockner - Lago di Ga'l'da 
31. 8. Lago di Garda - Genova - Monaco 

1. 9. Monaco - Nice - Grenoble - Englns 

Za štyri dni sme sa teda presunuli do Enginu. Tu sa hlási
me u staros tu obce, nasledujúci deň sa už posúvame autami 
ČO na'jbllžšle k priepasti, odklaJ potom prebiehal t ransport ma
teriálu k vchodu a stavanie tábora. 

Vchod do jaskyne leži v pomerne nizkej nadmorskej výške 
1460 m v lesnatej, mierne zv lnenej krajine, na krasovej planl 
ne ne Sornln juhozápadne od mesta Gre.noble. Planina 
predstavuje dielčiu časf m,a'Slvu Vercors, mohutného tektonic
kého bl oku mezozotckých komplexov. Má rozmery asi 30 x 60 
km a tvori najzápadnejšie vyklenutie preda ipských maslvov. 
KrasovejOce horniny sú zastúpené najmä urg6nskyml, prevaž
ne ve lmi svetlými č istými vápencami s h oj nosťou fosillf. Vyš
šie súvrstvle albu a cenomanu je už pestrešle a' často zacho
vané Iba v podobe trosiek., "čiapok" v najvyššich častiach po
horia. Podzemné odvodňovanie sa uskutočň uje pa styčnej plo 
che s nekrasovýml horninami hauterlvlenu, tmavými bridlič
natými horninamI. Systém Gouffre Berger predstavuje práve 
takl1lo akUvnu odvodňova cl u sústavu, ktorá od svojich zdroJ
nic v masive Sorninu sa koncentruje do mohutného podzemného 
rieč iska a klesá po spomenutom rozhraní s nekrasovými čle n
mi hlboko at na úr-oveň hlavného odvodnen ia - rieky Iser e. 
Vody z jaskyne vyvierajú na povrch vo výverovej Jaskyni Cu
ves de Sasse.nage na predmesti Grenoblu v nadmorskej výške 
okolo 320 m. 

Vchod do jaskyne bol obJavený ešte r oku 1953 č lenmi jasky
niarskej skupiny C. A. F z Grenoblu a pomenovaný podla ob
javltera. Ešte toho Istého roku dosla'hll na lokalite hlbku -500 
m a v Júli 1954 -712 m. Velká medzinárodná expedfcla r oku 
1956, ktorej sa zúčastnili aj poJski Jaskyniari I pozri Slovenský 
kras roč. III/196D), dosiahla sifónu v hlbke - 1.122 m. Pokraču 
jl1 potápačské výskumy ,na dne podplávanim troch sifónov 
(Angličan K. pearce) a' dosahujú htbku až 1.141 m. NakoJko 
už len nlekorko výškových metrov delf jaskyňu od známych 
čast( lokality Cuves de Sassenage pri horizontálnej vzdialenosti 
700 m, potápačské pokusy postupne ustávajú.. Dodatočne boli 
objavené dva nové vchOdy (Puits Many a Gouffre des Elfes) 
nedaleko hlav,ného vchodu, avšak sú nižšie položené, preto 
expedfcle Ich nevyuživajIl. Posledné obdobie, zhruba od r oku 
1973, je charakteristické športovým! "exkurziami " do tej to ja
skyne. Exkurzie sú prevažne rahkého typu, bez bivaku a' za mi 
nimálneho počtu ludi i výstroje. Progresfvna technika zv. "car· 
delette U umožntla roku 1976 P. Penezav i zostup na dno a ná
vrat za 19. hodin. 
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Vráťme sa však k našej expedieU. Naša' výprava je tzv, taž
kého typu. Je za ložená na spolupráci samostatných družstiev, 
na budovanie podzemného tábora, na tel efonické spojenie s 
povrchom a na u sk u točn enie dokumentačne j , fotograrl cke j 8' 

filmá rskej tinnosti. Sme teda rozdeleni do troch družstiev tak 
to: 

A ú točnéj Boroš, HIpman, Hochmuth, Lázár, Lovič 
B podporné: Buzinkay, Hirko, Sla nčfk, Thur6czy, Vit

ková 
C povrchové: Gindl, Hochmuthová, Kolesá r 

Dňa 3. 9. o 9,45 po posledných pr ipravách vchádza do jasky· 
ne ú točné družs tvo s mater iálom pre vystrojenie prvých zvis
lých úsekov do hlbky -256 m. Vchod, char a'kteru zrúteného 
zävrtu má rozmery asi 10 x 3 m, balvanité dno sa zvažuje na 
sever krá tkym 4 m st upťi om. Tu je starý drevený rebrfk , ktorý 
vedie na posledný priestor, kde ešte v idieť denné svetlo, Spo
jovacia chodbička cez In šta lované dvierka nás vedie už prla'
mo nad ústie priepasti Ruiz, hlbokej 27 m, Zakladáme prvé 
laná a postupne zla ňu jeme do priepasti eliptického prierezu, 
vytvorene j v svetl ých kompaktn ých vápencoch so skameneli
nami. Dno priepasti nadväzuje na tri krátke stupne Holiday, 
lebo v zime tu býva rad, Tieto zdolávame klasicky, Nasleduj ú
ca pri epasť Calrn Je hlboká 25 m a je podobného cha'rakteru. 
Je za ložená na výraznej pOl'uche a objavuje sa v nej už aj voda. 
Vedie do rovnomenného sieňovitého priestoru. kde sa na chvl · 
Tu zastavu jeme a fotografujeme. 

Dalšim pok račovanim je Meander. Zo skúsenosti poznáme, že 
prechody meandraml bývajú veTmi namáhavé a neprijemné, 
ale tento, dlhý 180 m, je pomerne široký a' sprlstupnený umelý
mi stupml, tak že postup I s objemnými batohmi sa prfllš nespo· 
ma lll . Vyúsťuje priamo v 38 m hlbokú priepasť Gardy so zVýš
kam i k orodovaneJ výzdoby a val covitými škrapml na stenách. 
Nasledujúci vodorovný meandrovitý úsek Je kratši ako pre
došlý 8 ' ústi do 28 m h lbokej priepasti Gontard, Stupne na jej 
dne, zvané Relais, musime tiež prekonať pomocou lana. Krátka 
spo jovacia chodbič ka ústi potom do hlbokej priepasti A ldo, 
Táto 42 m hlboká kominovItá studňa' je takmer kruhovitého 
prie rezu a je úplne zvislá. Tiež sa tu už objavuje slabý pritok 
vody, v dobe zrážok zrejme sa už prejavujúci ako vodopád. 
Dno pripastI sa sk láňa chodbičkou k SV, Koniec tejto ústi do 
obrovskej siene, pomenovanej podTa významného speleo lóga 
F. Petzla. Nepredpok la'dall sme, že zdolanie tohto úseku pre
behne tak hladko a preto pokračujeme ešte ku s obrovskými 
sieňami a tunelovItými chodbami R ieč ne j galérie cez jazero 
Gadoux (t. č. vyschnuté) až nad stupeň Malého generála {výš
ky 5 ml. na zdolanie ktorého už nemáme mater iál. Po ceste 
sme opravovali staré potrhané telefónne vedenie, dozvedáme 
sa po telefóne, že z povrchu už zostúpilo do jaskyne podporné 
dru žstvo, s ktor ým sa stretáme pri našej spi atočnej ceste na 
povrch. 
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Podporné družstvo vstúpilo do jaskyne s objemným materiá
lom - niesli podstatnú čas t llin pre vystrojenie ďa lšie ho úse
ku jaskyne, filmovacie pot reby a tiež kopletnú bivakov ú vý
stroj pre 5 rudí. Nejdú priliš rýchlo, rotografujú a filmuJú. 
Vcelku bez problémov zdolävajú zvislé vstupné časti jaskyne 
po lanách, založených útočným družstvom, postupujú obrov· 
skými s ieňami, na zviS lých stupňoch (Malý generál, Tyrolien 
ne, Balcon), inštaluj II r ebríky, stále mierne klesajúc. Prechá· 
dzajú obrovskými priestorm i s neuveritelne mohutnou a nád
hernou kvaplovou výzdobou, smaragdovými jazerami na dne, 
svetlo karbldiek nedosvietI na- strop ani steny si eni, potkýna
jú sa dolu balvanovitým dnom Zl omisk, ktoré pripomina skôl' 
zostup z Kriváňa v noci a nie cestu po jaskyni. Večer inštalu jú 
bivak v sieni Sv. Matyáša v hlbke 600 m. Dalšia cesta vedie 
totiž už zväčša priamo riečlš(om podzemnej riekya- vodopád
mi, na prekonanie ktorých treba už vodotesné komb~nézy. 

Rána 4. 9. podporn é družstvo z bivaku poma ly vystupuje bez 
materiálu, na povrch, cestou fotografu jú a filmujú, zbie rajú 
vzorky. Útočné družstvo, po nocrahu na povrchu, pripravu je 
sa na' útok na dno. Do jaskyne vstupujeme asi o 15.30 hod. so 
zvyšným materiálom. Rýchlo prechádzame už .nám známy ver
tikálny úsek do hlbky -256 m, V si eni Bourgin sa stretávame 
s podporným družstvom, ktoré vystupuje už na povrch. Po 
ceste v kvap lových častiach - v sieni Bourgin, si eni trinástich 
- fotografujeme :a v dobrej pohode prichádzame večer do Bi
vaku . Medzitým podporné družstvo šťastne výstúpilo na po
vrch. Tel efonicky sa ešte informujeme ,na poča'Sle, či nehrozi 
lejak a zvýšenie prietoku vody v podzemnej rieke, ktoré sa 
už niekorkokrát tu stalo pričinou tragických udalosti. 

Je ráno 5. 9. Podporné družstvo má oddychový deň, pre ú
točné družstvo ale aj pre úspech expedfcie je však dňom rozho
dujúcim. Posledné balenie veci do vodotesného batoha, tel e
fonický rozhovor s povr chom - počasie von sa zlepšilo, sú 
predpoklady na úspech. V neďalekej sienke Vestiare ( Satňar 
obliekame sa do špeCiá lnych vodotesných kombinéz, ktor.é u
možňujú i plávanie vo v·ode a s výnimk!ou tváre chránia celé 
telo. Na ne obliekame ešte ochranný ob lek proti roztrhnutiu, 
čoho sa najviac obávame. Inej metódy na preko,nanle vodných 
úsekov niet. Plavba na člnoch , ktorú skúša-li prvé expedicie, 
sa neosvedčila, bola zd lhavá a čl ny na lahko poškodzovali. 

Vchádzame do riek y, ktorá tu tečie medzi dvoma zvislými 
stenami bez možnosti obchádzky. Voda siaha po pás, vyše pá· 
sa', miestami sa už nedotýkame dna. Takto postupujeme až k 
vodopádu AbeBe, vysokom len asi 5 - 7 m, do ktorého sa l e
je všetka voda. Po r ebriku dari sa ,nám opatrne zostupovať po
mimo vody, no pristá vame predsa l en do jazera. Nasledujúci 
vodopád Claudine (20) patri medzi najnárOČne jšie. Na'Stupuje
me naň lezenim po inštalovanej tyči na druhú stranu a tak 
zlaň ujeme aspoň hornú časť mimo padajúcej vody. Nasledujú
ci vodopád Topogra-phes (5 m) zlezieme po rebriku a tým sa 
dostávame do ďalšich obrovských siení. 
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Fotodukumentácla Jaskyne Gouffre Berger. 
Foto: dr. Z. Hochmuth 
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Grand Caňon je azda ešte mohutnejší ako siene v hornej 
časti jaskyne. Klesáme dolu strmo skloneným suti novým sva
hom, strop a steny si ene miznú v tme. V hlbke -860 m míňa
me bivak, ktorý niektoré expedície využívajú, potom sa chodba 
zužuje a znovu prichádzame do vodou pretekaných úsekov. 
Nasleduje rad priepastí, pretekaných vodopádmi, ktoré sú po
dobného charakteru: priepasť Gaché (20 m l. stupei'í Mat (10 
m), Singe (10 m) a' Grande Gascade (27 m l . Nasledujú tesne 
po sebe a nie Sú cel·k'Olll zvislé. Voda sa valf v zráze, ktorým 
i m y musíme žiar zlaňovať. Vodotesné obleky však dobi'e plnia 
svoju funkciu len psychóza je trochu otr asená neustálym hu
kotom a všadeprítomným drobným dažďom, ktorý vzniká z 
vodnej triešte . Vodopády spôsobujú silné prúdenie vzduchu 
- takže to pripomína silný lejak i mimo vodopádu. Asi 200 m 
dlhý vodorovný úsek, kde dokonca na niektorých miestach mu
síme ísť štv.ornožky, vedie k poslednej sústave zv islých prie
pastL Najprv 5 m stupeil končí dol~ hlbokým jazierkom, z 
ktorého musíme vyplá vať a' v zápätí sa vali do stupií.a V ire tu 
Oses, čo doslova znamená "tu si dodaj odvahu". Traverzujeme 
po jeho stene velmi exponovane ale podarilo sa nám ukotviť 
zjazdové laná tak, že zväčša visia mimo vodopádu. Zlanenie 
zas končí v jazierku, krátka nizka chodb ička, potom už ústi 
na zač iatok najpovestnejšej priepasti ja'skyne - Ouraganu. 
Priepasť je hlboká 40 m a predstavuje vlastne stenu obrovskej 
siene, do ktore j vodný tok padá vodopádom. V prípade rozvod· 
nenia' VOdllého toku je výstup na hor nemožný. Takto tu ostali 
uzavretí na niekolko dni Poliaci roku 1956. Prietok sa však 
teraz pohybuje v norme, aj keď v dolnej časti sa pri zlai'iovaní 
vodopá du nedá vyhn úť. 

Je okollo 18 hod. ked dosa'hujeme dno Ouraganu v hlbke 
1.000 madožlčujeme si tu krátky oddych. Upevií.ujeme na se
ba nafukovacie plaváky, pretože posledný (Isek jaskyne sa plá
va. Klesáme sutinovItou chodbou zatial po suchu, ale na jej 
dne sa už objavuje vodný tok, ktorý tečie v záreze, v ktorom 
sa už treba broHi!. Mii'lame obchádzku po suchu, pos ledné 
miesto na bivak, využívané potápaČmi. Posledných, viac ako 
100 m už len plávame, neseni slabým prúdom. Napodiv nám 
dokonca i fungujú karbidky . Na jednom mieste výška stropu 
klesá pod 30 cm, pozorujeme zvláštnu hnedastú výzdobu a 
napokom vystupujeme na piesč itý breh v poslednej sienke. Na 
bla tistej stepe je možstvo podpisov. Sme na dne, v hlbke 1.122 
m. O tom, že č lovek sa dostal ešte dale j, sved čí iba' tenký ká
bel, ktorý vedie do I. sifónu. 

Blfži so 20.00 hod. Niet času no d lhé úvahy. Niekorko snÍ
m iek, skal ku na pamiatku, zjeme trochu čoko lá dy a vyrážame 
naza·d. Obavy, že nebudeme schopní plávať proti prúdu, sa 
čoskoro Ilozplynuli. Ako najvhodnejší štýl sa ukazuje modifi
kovaný znak. Bez problémov prichádzame k Ouraganu. 
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Návrat pripornina iné podobné návraty z dna', Je už pokro
čilá nočná doba, dostavuje sa únava a nedostatok spánku, Po
maly lezieme hore Ouraganom i Vire tu Oses a je nám akosi 
jasné, že čas t lán v priepasti ostane, že nemáme dosí sH, aby 
sme všetky, vodou nasiaknuté (ažké laná vyniesli na povrch, 
Radšej do batoha pribalIme niekolka pozoruhodných geologic
kých vzorie k, Po preskúmani spod,ného vertikálneho priepa'St
ného úseku vchádzame do velkých priestorov - Grand Cai'lon , 
Tu sa ukazuje, že vodotesné obleky, ktor.é nás dokonale chrá
nili pred vodou, majú i svo je nevýhody, Ich váha spolu s na· 
siaknutým ochranným odevom, dosa'huje iste cez 10 kg, čo nás 
značne zaťažuje i pri obyčajnej chôdzi na suchu. Začiname sa 
poriadne potil, šatstvo pod oblekom úplne presiaklo od potu 
a ked si na chvilu sadneme, zima nami začina lomcovať. Vy
stupu jeme hore sieňami, na ich hornom konci sa opäť stretáva'
me s vodou. Zas sú (ažkosti s prekonanim priepati Caludine, 
ktorýSi sa zamotáva do lán a len z posledných sil lezieme po 
tyči na' hornom konci. Konečne horný úsek - plávanie - a 
prichádzame do Satne a Bivaku. Dušan prvý beží k telefónu 
uspokojlf iste už nervóznych priatelov na povrchu. Je okolo 
pol tretej ráno dňa 6. 9. 1979. Zhadzujeme mbkré šatstvo a 
okamžite zaliezame do sieti. 

Ráno o 9.00 hod. zostupuje do priepasti časf podporného 
družstva v zložení: Slančlk, Buzinkay a Thuróczy a o 12. hod. 
ich nasledujú Vrtková a Hirko, ktorí idú len do priepasti Aldo 
pomáhať vyta'hovať batohy, Okolo obeda spoločne likvidujeme 
bivak a vystupujeme odpočat! na povrch, kam postupne vy
chádzame so všetkým materiálom medzi 18.10 až 19.45. 
Dňa 7. 9, baJ[me tábor, dosušujeme mokré veci a' transportu 

jeme ich k autám a potom do Engina. Tu sme konštatovali, že 
po úspešnom zpstupe máme ešte 10 dni času, s ktorým sme 
pôvodne rátali ako s rezervou pre zlé počasie. Vycestova'cie 
doložky totiž platia do 19, 9. a tak by bola škoda "ušetrený" 
čas nevyužiť. Sú tu však rôzne názory mr tento problém a tak 
na " lúke eminentných rozporov", ako to nazval E. Gindl, sa 
výprava dell na dve časti. Jed,na časť na vozidlách 

1. Hipman, Vítková, Hochmuth, Hochm uthová, Lovič 
2. Slančík, Gindl, Tur6czy, Hirko 

odchádza do pyreneji, obhliadnuť si okolie priepasti Piero St. 
Martin. Ostatni odchádzajú na jednom vozidle na Riviél'U. Zvyš
né tri autá ostávajú zaparkované v Engins, kde tiež ostáva 
väčšina objemného materiálu. Priebeh nasledujúcich dn i: 

8. 9. - Engins - Grenoble - Valence - Avon ďOrgnac . 
Prehliadli sme sl pozoruhodnú priepasť , spristupnenú výťahom 
s mohut.nou kvaplovou výzdobou - potom pokračovanie v 
ceste - BaTjac - Montpeliér - Sété. 

9. 9. - Sété - Carcassome - Toulousse - Tarbes - Louľ
des - Luz. 



10. 9. - Gavarnie - obhliadka ladovcových karov v centrál
nych Pyrenejách, návšteva jaskyne Grotte de Bethlaram, kto
rá je spristupnená s plavbou mr člnoch a elektrickým vláčikom. 
Slančikovo auto sa nám však stratilo a stretávame sa spolu až 
večer v sedle Pierre St. Martin, kde Slančikova skupina už po 
celý deň prevád:urla rekognoskáciu. 

ll. 9. rekognoskácia terénu v oko li vchodov do jaskyne Pier
re St. Martin: Pults Loubens, Tete sauvage, M-3, SC-3 a tiež 
návšteva miestnych jaskyniarov vOlorone. 

12. 9. - presun do St. Engrace, kde sme zárezom Arphidia 
vystúpili k tunelu EDF, ktorý predstavuje umelý vchod do stred
nej časti systému PSM, prechod tiesňavou Ka'kouetta a návšte
va p. Gomeza, známeho znalca jaskyne a výrobcu speleologic
kého výstroja. 

13. 9. - návrat - presúvame sa k Biskajskému zálivu -
Bianitz, Lebene. 

14. 9. - Labene - Bordeaux - Périgeux - návšteva jaskýň 
s pred historickými kresbami - Rouffignoc, Lascaux. 

15. 9. - Clermont-Ferrand - St. Etiene - Romanes - La 
chapelle en Vercors. Tu sa stretávame na jaskyniarskom sú
stredeni s významnými francúzskymi speleológmI. Večer pri
chádzame do Engins a stretávame sa tu s druhou častou vý
pravy, ktorá tiež na'vštívila niektoré spristupnené jaskyne. 

16. 9. - individuálne sa vraciame do CSSR, je stanovený ter
min stretnutia na hranicI. Prevažná časf účastnikov cestuje po 
trase Montgenévre - Cai du Galibier - tunel pod Mont Blan
com - Aosta. 

17.9. - Aosta - Miláno - Verona' - Padova. 
18. 9. - Benátky - Tarvisia - Villach - Graz 
19.9. - Graz -Viedeň. 

19. 9. - Graz - Viedeň. 

Večer sa pred čsl. hraničným prechodom stretávajú účastni
ci expedicie, spoločne prekra'čujeme hranice a v Bratislave sa 
po záverečnom vyhodnoteni expedicla ukončUa. 

ZAVER 

Návšteva krasových oblasU Francúzska - čl už Vercorsu 
alebo pyreneji, poskytujú našim speológom mnoho materiálu 
a nútia ho k odbornému zamysleniu. Obrovské rozlohy čistých 
a priaznivo uložených krasových hornin vytvárajú pre tunaj
ších speleológov nesmierne možnosti. Preto prieskumom 
množstva jaskýň a najobtiažnejšlch vertikálnych systémov, 
dostala sa francúzska speleológia na čelné miesto vo svete. 
Bolo velmi poučné (lboznámit sa nielen s ter.énom, ale I tech
nikou, popnatkaml a skúsenosťami organizačného charak
teru. 
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Naša expedlcia doviezla cenné dokumentačn é materiály, a
však bola v podstat e exkurziOu do známej, preskúmanej a mno
hokrát <>p[sanej oblasti. Domnievame sa, že dokázala, že slo
vensk á speleolcgia dnes už má dostatok skúsenosti organi
zovať i náročne jšie poduja tia s c ierom samosta tného pr iesku
mu vo vybratej krasove j oblas ti , ktorý by bol prlnosom nielen 
pre našu, ale i svetovú speleológiu. 

);Iskyň;l Goulfre Berger. škr;lpy pri vchode. 
Foto: dr. Z. Hochmuth 
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Gus táv S l i b r tj II Y i : 

Nové úspechy porských jaskyniarov 
v rakúskom pohorí Hoher - Góll 

Gruberhornhťille 80' - to bol názov výpravy poJských jasky
niarov do pohoria Hoher-GälI v Ra'kúsku. Toto pohorie sa na
chádza neďalek,o Salzburgu, južne od mesta údoHm rieky Sal
zach v tesne j blfzk'osli západonemeckých hraníc. 

Výp ravu zorganizovali jaskyniari zo skupiny Speleok!ub 
mat'sk i PTTK v Gdyni pod vedením známeho porského jasky
niara Christiana Parmu a konala sa na počesť 10. výročia' spo
lupráce po1ských a ra'kúskych jaskyniarov. Výprava trvala v 
dobe 3. - 8. 9. 1980 a zúčastnilo sa jej 9 jaskyniarov, z toho 
jeden z Maďarska. 

Parskí jaskyniar i sa' aj predtým preslávili v rakúskych ho
rách mnohými objavmi. Z najznámejšich uvedieme a'SPOll nie 
ktoré - prehlbenie h lbky jaskyne Gruberhornhälle v roku 
1970. kedy bola táto šiestou najhlbšou jaskyňou sveta , ďalej 
objav 546 m hlbokej jaskyne Mondhôlle z Czenstochowej , ale
bo Krakovské partie (od + 740 m do + 1.024 m ) v jaskyni Lam
prechtsofen ff ďa l šie. 

Popisovaná výprava si dala za ciel uskutočniť a vyriešiť nie
ktoré otvorené problémy v Gruberhornhôlle a prieskum teré
nu nad jaskyňou. V priebehu výpravy bolo objavených 11 no
výc h jaskýň . Najvýznamnejšia z nich je 475 m hlboká Jubilä 
nmsschach t (Jublleuszowa). Hodnotu nových objavov zvyšuje 
známa skutočnosť, Hoher-Gal! pat rí medzi najťažšie prístupné 
jaskyniarske terény v Európe. Otvor y objavených jaskýi'í sa 
nachádzajú väčši nou v nadmorsk ej výške okoro 2.000 metrov . 

• 
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RNDr. Zdenko Hoc h ill II th: 

TECH N1KA 
A 

VÝSTROJ 

Úprava čelového karbidového osvetlenia 

Karbldová lampa, či populárna karbidka, stala sa za dlhé 
roky používania symbolom jaskyniarstva. Krudné, rozptýlené 
a intenzivne svetlo, nenáročná obsluha', spofahlivosf a nfzka 
cena Ju predurčovali ako ideá lny zdro j svetla pre jaskyniarov. 
Avšak pre náročnejšie jaskynlarskeE.'kcie pôvodná konštruk cia 
karbidky nevyhovovala a ta'k dochádz.alo II nás k jej postup
nému nahradeniu čel ovým e lektr ickým Qsvetlen[m. Avšak po
čas na'šich zahraničných výprav sme si všimli, že n ie je tomu 
všade tak . V mnohých štátoch v zahran ičí úspešne použ[va'jú 
aj naďalej karbid ku, pravda v upravenej forme, a elektrické 
zdroje svetla sa používajú iba za náhradné. Úpravy spočlvajú 
v tom, že karbidka, resp. vyvljač acetylénu sa presťahoval za 
opasok a pružná hadica ho spála s horákom, ktor9 je umlest
nen9 v prilbe. 

Vo svoj ich úvahách pustili sme sa do konštruovania podob
nej úpravy. Už naše prvé pOkusy boli úspešné. Obyčajná k~r
bldka, ktorá bola zavesená na zvláštnej slučke a spojená PVC 
hadicou s horákom na' prilbe, predstavovala sice pomerne dob
r9 zdro j plynu, no vadil jej nie priliš vhodný okrúhly tva r a 
voda z nej neustále vytekala pr i plazenL Takáto úprava vyža
dovala zostrojiť zvláštny vyvíjač plynov. Peter Hipman skon
štruova l už roku 1976 dokonal9 vyvljač plynu a poplsal ho 
napr. v Elek tróne č. 2/78. Avšak náročná v9robná technol ógia 
[ = zvár anie hlinika ) a vysoká predpokladaná cena nás podnie 
til i Isť vlastnou cestou. Sk onštruovali sme preto náš vyvljač a'ce
ty lénu. Jeho podstatnou časťou je nádobka na' vodu a je vy
tvorená zo skleného laminátu. Prototyp, skonšt ruovaný ešte 
roku 1977 f unguje dodnes bez zjavného poškodenia a zniesol 
najnáročnejšie použitie pri expediciach SSS. V súčasnosti po
uživarne 10 kusov týchto karbidlek . Laminátová nádobka je 
neobyča'jne 'Odolná proti poškodeniu a nepodlieha korózii. Na
viac Jej výrobná cena je rádove 2 - 4 krát nižšia ak o u vy
vljača zváraného. 
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POPIS A FUNKCIA KARBIDKY 

Najdôležitejšou časťou karbidky je nádobka (l ). Je vyrobe 
ná z polyesterového laminátu, a'j ked sme skúša li epoxidový 
laminát, ten je však drahšI. Ako výstuž je použitá skelná tka
nina p lsťovej štruktúry . Pri výrobe sa použlva špeciálna 4-diel 
na forma, v ktorej prebehne po laminovaní samotná polymeri 
zácia 8" nádobka sa vyrobí počas jedinej operácie vcelku i S 
dnom, úchytom na opasok a maticou M 10 (2). Nádobka má 
v horne j časti otvor (M 10), do ktorého sa zaskrutkuje komplet 
zátky. Na dne má zase otvor 10 mm, kam patrí komplet ventilu 
a na boku otvor 13 mm, kde je umiestnený komplet pumpy. 

KOMPLET ZATKY 

Pozostáva' z telesa zátky (3), v ktorom je uložené tesnenie 
kohúta (5). Proti vypadnutiu je poistená krúžkom ( 'I ), k torý 
je k telesu zátky prlcfnovaný. Zátkou prechádza kohút (7 ), 
k to r ý cez ŕozpoj itelnú spojku (8) ov láda prietok vady z nádob
ky do priestoru s karbidom. Koliky (29) majú za ..úlohu ulah
čenle vyskrutkovania kompletu , ktorý je navyše utesnený tes
nením (6) oproti nádobke. 

Súose s kompletom zátky je v spodnom otvore nádobky u
miestnený komplet ventilu (9 - 13 ) . Teleso ventilu (ll) je 
mosadzné a' plní súčasne dve funkcie. Do jeho hornej časa ti je 
zaskrutkovaný (M 4 ) vlastný ihlový ventil (9 ), ktorý je na
letovaným krídielkom (IO) spojený spojkou s vyššie opísa
ným ~ompletom zátky. Tesnenie (12) a matica M 10 (13) u
pevňujú ventil vzduchotesne v nádobke. Spodná časf telesa 
ventil u s vnútorn ým závitom M 5 slúži na pripojenie dna' (22) . 

KOMPLET PUMPY 

Je upevnený v boku nádobky v otvore \21 13 mm. Vzduchová 
piestová pumpa má za účel zvýšiť tlak nad hladinou VOdy v 
hermeticky uzavretej nádobke, aby voda prenikla do spodnej 
časti karbidky s karbidom, ked je zvyča jne vyšší tlak , ako at
mosferick ý. 

Teleso pumpy (14) pozostáva z mierne upravenej jednorá
zovej inj ekčne j striekačky zn. INTER objemu 5 ml. Jej k oniec 
je zatavený a prevŕtaný z boku -otvorom \21 l mm. Na takto 
upravený koniec je nasunutá gumená bicyklová ventilka. O
pačný koniec pumpy je opracovaný na \21 17 mm odrezanlm 
príchytiek. Z vnútorne j strany sú vypilované 4 drážky na na
sávanie vzduchu v horne j úvrati piestu. Kompletný piest = 
tlačitko, tyč, disk, tesnenie (18 ) je prebratý bezo zmeny zo 
sklenej inj ekčnej str iekačky objemu 5 ml a je skrátený o 
10 mm. Tel eso pumpy je v otvore 0 13 mm tesnené tesnením 
(16) a pri tlá ča né pri tlačným plechom (17), ktorý je držaný 
dvomi skrutkami M 4 (19) a maticami (21) v dvoch otvoroch 
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o 4,5 mm, vyvftaných v nádobke vedra (Itvoru 13 mm. Sú 
zvnútra tesnené tesneniami (20). K spodnej časti nádobky je 
prilepené tesnenie (23), k toré utesňuje dno (22). 

DNO 122) 

Je vyrobené z vojenskej polnej flaše, skrátenej na· požado· 
vanú d!žku. HlInIkové okraje sú zahnuté dovnútra. Osvedčilo 
sa sfce aj laminátové dno, úprava z po l nej flaše je však eko
nomicky výhodnejšia. Dno má v hornej časti pripojený vývod 
plynu (24). zvnútra prlskrutkovaný maticou (25). K nádobke 
je dno pri tla čené kompletným držiakom, k10rý pozostáva z 
časU 27 - 30. Spojovacia tyč (27) je spojená tesným naskrut· 
kovanim s prítlačným kotúčom (30). ktorý je opatrený kolík 
mi (29) na laMie otáčanie. K dnu je tesnený spodným tesne
ním (28). Spojovacia· tyč sa pri spojení dna s nádobkou za
skrutkuje do vnútor,ného závitu M 5 v telese ventilu (ll) . Na 
ochranu ventilu pred rozloženým karbidom slúži perforovaná 
rúrka (26). 

CINNOSt KARBIDKY 

Kusový karbid sa plní do dna karbldky (22). ktoré sa upevní 
k hornej časti kompletným držia'kom (27 - 30) a dotiahne sa 
tak, aby tesnenie (23) a (28) dokonale tesnilo. 

Do nádobky (l) sa po vyskrutkovanl kompletu zá tky (3 -
8) naleje voda, komplet sa zaskrutkuje späť tak, aby spojka 
(8) zapa'dla do kridielka ventilu (lO). 

Pumpou sa pohybom piesta do hornej úvrate drážkami na
sa je vzduch, stlačenim piesta sa vzduch ventilom dostane do 
ná doky, v ktorej sa zvýši tlak. Pootočením kohútka (7) sa o
tvorI ventil (9) tesniaci svojim k úželom v telese ventilu (ll). 
Tím sa voda z nádobklY otvormi 0 2 mm v telese ventilu dosta
ne ku ka·rbidu . Uvo In en Ý acetylén potom uniká vývodom ply
nu. 

Na vývod plynu je gumenou ha·dicou, resp. hadicou z PVC 
pripojený komplet horáka, ktorý Je umiestnený na prilbe. V 
súčasnost! sa na Slovensku používa aspoň 5 typov týchto k·om
plelov, k ujednoteniu však zatial nedoš lo . 

• 
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SLOVENSKA SPELEOLOGICKA SPOLOCNOSŤ 
Komisia pre speleologickú dokumentáciu 

ZÁSADY 

pre prihlasovanie objavu jaskyne 

január 1980 
Liptovský Mik uláš 
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l. Objav jaskyne 

Za objav jaskyne považujeme ,objavenie jaskynných priesto
rov, ktoré: 

al sú preiezitelné človekom a dňom objavu prelezené obja
vite l om 

b l sú dňom objavu prIstupné 
c l neboli dosia" známe zo žiadnych plsomných, grafick ých, 

fotografických, ústn ych alebo iných prameňov a údajov 
d I na zá klade súčasných vedeckých poznatkov neobsahuj(1 

žiadne stopy po prHomnostl al ebo činn ost! človeka histo
ri ckej doby 

2. Objaviter jaskyne 

Objavite10m môže by ť: 

al jednotlivec, ktorý sám bez dopr,ovodu lných osôb alebo 
Ich pomoci prenikol do dosial neobjavených priestorov 

bI kolektfv, pozostávajúci z dvoch alebo viacerých osOb, za
oberajúci sa činnosťou v dOsledku ktorej došlo k objaveniu 
jaskyne 

Prihlásenie objavu 

1. Urobenlm objavu vzniká objavite rov I právo na autorstvo. 
Objavlter má čestnú povinnost objav čo najskôr prihlásiť. 

2. "Objav prihlasuje objavlter "Oznámen Im o objave jaskyne" 
Predsednfctvu Slovenskej speologlckej spoločnosti. K o
známeniu o objave je potrebné prlložH "Zápis o ob jave" 
overený podpisom aspoň dvoch svedkov, spfsaný čo najskôr 
po objave. 
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3. Cien (členovia) ob lastnej skupiny Slovenskej speleologic
kej spoločnosti, ktorý objavil (objavili) jaskyňu, je povin
ný o tom upovedomiť vedúceho svojej obl astnej skupiny, 
ktorý má dbaf o to, aby "Oznámenie o objave jaskyne" bolo 
vča's a so všetkými náležitosťami predl ožené predsedníctvu 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. 

4. Z titulu objavu má objaviter právo na pomenovanie jaskyne, 
alebo jej častí. Pomenovanie však musí byť v súlade so 
"Zásadami pre tvor.bu názvov a názvoslovia jaskýň" schvá
lených predsedníctvom Slovenskej spe leologickej spoločnos
t!. 

4. Ozntimenie o objave jaskyne 

1. Oznámenie o objave jaskyne sa skladá z: 

a) písomnej dokumentácie 
b) grafickej dokumentácie 
c) fotografickej dokumentácie 

2. Písomnú dokumentáciu tvorí "Oznámenie o speleolog ickom 
objave," ktoré treba vyplniť podla predlohy. Súčasťou pí
somnej dokumentácie je zápis Q objave overený podpisom 
svedkov. 

3. Grafickú dokumentáciu predstavuje: 

al obrys sekcie Základnej mapy CSSR (nepodlepenej) v 
mierke 1:50000 ,na priesvItnom papierI. V záhlavl obr.y
su sekcie Základnej mapy cs SR treba uviest listoklad 
sekcie mapy a jej názov. Na' tejto grafickej prilohe sa 
vyznačí krížikom miesto objavenej jaskyne (priepasti). 

Vpravo od krížika sa napíše názov objaveného objektu. 
Okrem ' toho do vzdialenosti 2 cm -od objaveného ob
jektu (1. j. do 1000 m vzdial enosti l sa vyznačia' všetky 
doteraz známe podzemné krasové javy. 

b) situačný náčrt alebo plán objavenej jaskyne (priepasti) 
v zodpovedajúcej mierke. 

4. Fotografická dokumentácia by mala predovšetkým znázor
ňoval vchod objavenej jaskyne a jej okolie vo vzťahu k ob 
javenému objektu. Je nevyhnutným doplnkom písomnej a 
grafickej dokumentácie. 
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5. Schválenie objavu 

1. Predsednfctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti pred 
schválenim objavu prostrednictvom Komisie pre speleolo· 
gickú dokumentáciu preveri, čl ide o objav v zmysle týchto 
"Zásad". 

2. Za predpokladu, že Komisia pre speleologickú dokumentáciu 
na základe vyšetrenia nezist! žl8'd,ne závady, ktoré by brániU 
schvá leniu objavu: 

a) PredsednfctvD Slovenskej speleologickej spoločnosti ob
jav schváli a vydá obJavite lovi osvedče,nle o objave. 

b) Udelenlm osvedčenia o objave sa predmet oznámenia o 
'objave jask1yne uznáva za' objava potvrdzuje sa autor
stvo k objavu. 

3. Predsedníctvo SSS po schváleni objavu uverejni objav v 
odbornej tlači (Spravodaj SSS. Slovenský kras, Krásy Slo
venska ). Do jedného roku od dňa uverejnenia objavu v od
bor,neJ tlači je možné predsednlctvu SSS predložH námietky 
a výhr8'dy voči uznaniu objavu a autorstva. 

6. Zruienie osvedčenia o objave 

1. Ak predsednictvo SSS po zverejneni objavu, alebo šetrenim 
Komisie pre speleologickú dokumentáciu dodatočne po u
plynut! jednoročnej lehoty zisti, že nebol! úplné, alebo čia
stočne splnené podmienky pre udelenie osvedčenia , zruši 
osvedčenie o objave. 

2. Zrušenie osvedčenia o objave má spätnú činnost od dňa ke
dy bolo vystavené a nadobudlo platnost. 

Tieto "Zásady" nadobúdajú účinnost dňom ich schválenia 
predsednictvom SSS t. j. dňom 29. 2. 1980. 

Na základe práce sekcie pre metodiku dokume.ntačnej práce 
Komisie pre speleologickú dokumentác iu SSS deflnitivne zne
nie "Zásad" spracoval výbor Komisie pre speleologickú doku
mentáciu v zloženi: Ing. Ján TuUs, Ing. Marcel Lalkovlč. Ing. 
Juraj Sýkora·, RNDr. Zdenko Hochmuth a Ing. Mikuláš Erdôs. 

Liptovský Mikuláš, február 1980. 
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V9bor ,Komisie .pre .speleologickú dokumenléciu 

SIQvenské speleologické ISpoločrmst, Liptovsk9 iMlku!éš 

Oblastné skupina v 

OZNAMEN IE O SPELEOLOGICKOM OBJAVE 

NAvrh nAzvu objaveného kirasového objektu: 
Cfslo podla ,klasU\kécle : .... ....... K r aj: 
Okres: .............. Orograflck9 celok: 
KlNlsové územie: 
Plsomn9 mlestqpls objaveného objektu: 

Crslo listu a nézov ZM CSSR 1:50000. na ktorom sa objaven9 objekt na-
chédza: Détum objavu: 
Meno abJavltela (ov ): 
Spôsob objavu [popis okol ľlOOtl, za ktor9ch došlo ,k objavu): 

alika ob)aven9ch Ipriestorov: Expozrela vchodu: 

Spô90b vstu.pu: .......................................... . 
StručnA charaktemstik.a objaveného objaktu: ............................ ............ . 
Zistené stQpy .po p:rltomnost1 a činnost! človeka: .. ........... . . 
V ..................... . ........... dňa ... .. ............... . 

,podpis oh.javlteJa 
podpis Nedúceho oblastnej 

sk.~ptny 

OOvOOOVA SPRAvA 

k Zásadám pre prihlasovanie objavu jaskyne 

Všetko úsilie jaskynlaTov smeruje k objavu jaskyne. Obja
venie Jaskyne je pre jaskyniara najväčšia odmena za jeho čln
nost. . Právo v otázk e priority pri objave jask1yne o prisúdenf 
autorstva k objavu vzniklo vera nejasnosti ft' sporov. 

Vychádzaj úc z týchto doterajšieh skúse,nosti Komisia pre spe 4 

leologickú dokumentáciu vS'"pracovala "Zásady pre prihlaso 4 

vanie objavu Jaskyne". 
V "Zásadách je presne definované, čo považujeme za objav 

jaskyne a kto môže byť jej objavite lom. Dalej sú rozvedené 
práva a povinnosti objavitela a vedúceho oblastnej skupiny, 
vyplývajúce z titulu objavu jaskyne. Rozvedený je I postup 
prihlasovania objavu až po jeho schválenie predsednictvom 
SSS a udelenie Osvedčenia o objave. Zásady obsahujú l druhy 
dokumentácie, ktor.é je treba k schváleniu objavu predložiť a 
aká je Ich presná náplň. 
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Predkladané "Zásady" do terajšej podoby uzavrel výbor Ko
misie pre speleologickú dokumentáciu na svojom zasadnutí 31. 
l, 1980. Ich schválenie na úrovni Komisie predchádzalo nie~ 
korkonásobné pripomienkovanie zo strany jednotlivých čle
nov výboru komisie, ešte predtým pripomienkovanie na úrov
ni vedúcich oblastných skupIn a v prvopočiatku prekonzulto
va'nie celého materiálu na plenárnom zasadnutí Komisie pre 
spe leologickú dokumentáciu v závere roku 1978, ako I čm
nosť sekcie pre metodiku dokumentačnej práce komisie, ktorá 
pripravila pÔvodné znenie celého materiálu. 

Možno preto povedať, že IXlčas tvorby uvedených "Zásad" 
bol daný čo najširší priestor pre pripomienky tých, ktorým 
bude uvedený materiá l slúžiť, Pripomienky, ktoré boli takto 
vznese.né sa zohradnili v čase Ich realizácie. 

Výbor Komisie 

Základná mapa CSSR Spišská Nová Ves 37-12 

Zlatá diera 

x Medvedia jaskyňa 
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Jaskyniarska krlžovka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A 
B 

C 
O 

E 
F 
G 

H 

VDDOROVNE 

A - Stred t,ljnlčky 
B - ostrov v Karlbskom mori - kladná elektr óda - zemské jadro 
C - súbor I;QVAv9'ch spojených člá'l'lk:CJy - SP,Z PelhHmova - 'voolč Ile· 

tadla 
O _ starOTImsky pozdrav - .prtatel francClzsky - zMčka voltu - moja 

taliansky - .nápoj alkoholu 
E - Začiatok tajničky 
F - len _ španielsIm vychovliva!er~ - chem. ,značka dusfka - had z 

K'l:ppllngovej Knihy d1;ungH - citDsl. lkapanla 
G - drahá kožušina - nerast - lJ'ile mQtt 
H - slblrska rieka - sovietsky ča9!OP1s ~ 'predstava, myšlienka 
I - Koniec taj ,ll lč lky 

ZVISLE 

l kraj 
2 cudzie mufské meno - lákaj - od~rné metodické stredisko 
3 elektro-opllcký tachometer - ,naJvyššie karly - babylonský boh 
4 zábava - ata zka na kvaUtu - .hlas IVNlny 
6. jedna z dvojh!á9C!k - orný}a - španielska predpona 
6 29. 8. 1944 - rue !(il - obloh'e anglicky 
7 _ ukazovacie zámE!Blo - .patr:lace Eve - SP.Z Chlle 
8 _ osl.aNná bAsel1 - surovina oo Nýrobu narkoUk - kopnnlce 
9 chcmic'kli značka r adónu - námorný lupič - dn1clélky Norberta a 

MiI.rie 
10 nie II I - ama,rtická značka cillbvostl filmu - .rImska 7 
11 angliO'ky .olej _ odbornti tech.nlcká kont11OJa - tesky od 
12 neidentiflkovatelný Iletajúcl !predmet - SPZ Prost~jo~ - japonská 

mena 
13 - .nf.rický šIat 

PomOcky: 

B - Koor, F - Kaa, H - Ekrnn, 3 - Rut 
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