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Predkladáme štvrté čislo r. 1980 nášho Spravodaja SSS. Podobne ako spra
covanie predchádza'júceho čisla, aj vydanie tohto sa zdržalo pre nedosta
tok vhodných príspevkov. Koncom roka sa urobili účinné opatrenia, aby 
k podobne j situácii v budúcnosti nedochádzalo. 

Vo svojom úvodnom príspevku riaditel MSK a predseda SSS - Alfonz 
Chovan približuje čitaterom priebeh rokovania a' prijaté uznesenie na Eu
rópskej regionálnej speleologickej konfere,ncH lUS, ktorá sa konala v sep
tembri 1980 v Bulharsku, a zúčastnil sa jej ako člen oficiálnej delegácie. 

K našim stálym prispievater'Úm patri aj Gustáv Stibrányi ml. z oblastnej 
skupiny Rožňava. V príspevku h'Ovorl o priebehu krátkej exkurzie do po
horia BUkk v susednom Maďarsku, kde navštívili prlepast Istvánlápt zsom
boly. Táto s hlbkou - 238 m je druhou najhlbšou priepasťou Maďarsk8'. 

Príspevok Jána Virága opisuje štúdijnú cestu jaskyniarov oblastnej sku
piny Harmanec, v rámci ktorej navštivlll známe Múzeum rodopského kra
su v mestečku Cepeláre v južnej časti Bulharska'. 

V technicky ladenom článku, náš stály dopisovater RNDr. Zdenko Ho
(,'hmuth popisuje konštrukciu a použitie novej istiacej a výstupovej pomOc
ky, ktorá sa plne osvedčila v extrémnych podmienkach prieskumu a pri 
zdolaní náročných jaskýň v zahranlčL 

V rámci svoJeJ kompetencie vydáva predsednlctvo našej organizácie 
smernice na' zfskanie, použivanie a odpis výstroja a technických pomôcok. 
Ich znenie je záväzné pre každého člepa organizácie. Z tohto dôvodu 
smernice publikujeme. 

Dvojica súrodencov jaskyniarov Jozef a Ľudovit Gaál z oblastnej Skupi
ny Rimavská Sobota popisujú priebeh III. pracov,ného sústredenia jasky
niarov, ktoré sa tradične uskutočnilo v Drlenčanskom krase. Prinieslo 
nové úspechy pri poznávani tejto malej krasovej oblasti. 

Uvádzame seriál 7 úsmevných karikatúr z jaskyniarskeho života, ktorých 
autorom je študent SVST v Bratislave Daniel Kučera. PO odmlčanl nášho 
jaskyniarskeho karikaturistu Adama- Vallu, je to ďalši a dúfajme nie po
Sle dný pOkus o spestrenie nášho časopisu. 

A na záver Eva Droppová, knihovnička MSK v Liptovskom Mikuláši, u
vádza prírastky literatúry v speleologickej knižnici MSK za rok 1980, 

R e dakcia 
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SPRÁVY 

Alfonz C It o van: 

Európska speleologická regionálna 
konferencia IUS BULHARSKO 1980 

V zmysle záverov 7. Medzinárodného speleologického kongresu sa v rám
ci činnosti Medzinárodnej speleologickej únie ms uskutočnila v Bulhar 
sku v dňoch 17. 9. - 3. 10. 1980 Európsk'a speleologická regionálna kon
ferencia. Konferencia mala viacerým speleológom a národným speleolo
gickým organizáciám z Európy poskytnúť náhradu za finančne znlfČne ne
dostupný 8. Medzinárodný speleologický kongres, ktorý sa má uskutočniť 
v Bowling Green v USA, v júli 1981. 

Konferencia sa skladala z troch častí : 

1.) z dvoch predkonferenč,ných exkurzii v dňoch 17. - 2L 9. 1980 
2.) z vlastnej konferencie s alternatfvnou jednodňovou exkurziou v dňoch 

21. - 28. 9. 1980 

3. J z troch pokonferenčných exkurzU v dňoch 29. 9. - 3. 10. 1980 
V rámci vlastnej konferencie pracovalo 9 odborných sekcií, zasadali niek
tm'é z 13 komisii IUS, Predsednlctvo IUS, uskutočňovali sa prehliadky fil
IHOV, diapozitivov a výstav so speleol.oglc kou tematikou, ako aj uká žky 
pl"akllckej speleologickej činnosti. 

Na konferencii sa zúčastnilo cca 300 speleológov zo 16 európskych š tátov . 
K najpočetnejšim okrem BĽR patrili (,častnici zo ZSSR, PĽR, CSSR, MI.:R, 
NDR, SFRJ, Francúzska, Rak úska, Spanielska , Talianska, Velkej Británie, 
Belgicka, Švédska a Fínska. 

Z CSSR sa na konferencII zúčastnilo 24 účastníkov, z toho 15 z CSR a 9 zo 
SSR. Z nich piati boli členmi oficiálnej delegácie (Doc. Dr. V. Panoš CSC., 
Dr . J. OIšbauer, Ing. A. Lucinkiewicz, p. g. J. Kli nda a A. Chovan}. 
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Sl;ivnostne otvorenie ERSK Sofia 80' Foto: p , Mitter, archív MSK 

V zmysle programu konferencie boli nahlásené nasledovné počty referá 
tov z CSSR: 

- sekcia A - geológia, tektonika, mineralógia 'a petrografia krasu 
a jaskýň , speleochronol6gia , , , 6 referátov 

- sekcia B - geomorfol6gia krasu a jaskýň, , , 9 réferátov 
- sekcia C - hydrológia a klimatológia krasu a jaskýň, .. l referát 
- sekcia O - hydrol6gla, fyzika a chémia krasu . . . 4 referáty 
- sekcia E - blospeleo16gia . , , 2 referáty 
- sekcia F - speleoarcheol6gia , .. 1 referát 
- sekcia G - ma'povanie jaskýň a dokumentácia krasu a jaskýi'i. . 

1 referát 
- sekcia H - turistika a sprfstupňovanle jaskýň, ochrana krasu . 

3 referáty 
- sekcia' I - technika a taktika prenikania do jaskýň a priepastí, 

záchranárske akcie v podzemí ... 3 referáty 
Z ce lkov.ého počtu 30 zaradených referátov z CSSR niektoré neboli pred
nesené pre neúčas! autorov na vlastnej konferenciI. 
Vystúpenie členov SSS v sekciách pri prednese referátov, ale a'J v rámci 
diskusii možno hodnotif vermi poziHvne. za aktivitu a prfkladnú repre
zentáciu odporučil Ceskoslovenský speleologický koordinačný výbor Pred
sedn[clvu SSR, erby sa pre zúčastnených členov ZB} uvo In i! z rozpočtu SSS 
finančný príspevok, z hradiska čiastočnej kompenzácie vlastných nákla
dov. V tejto súvislosti treba' vyzdvihnúť aj premietnutie farebného filmu 



"V bulharských jaskyniach" , ktorý natočili č lenovia SSS z vlastných pro
striedkov. 
Konferencia sa konala vo vysokoškolske j budove a v jej priestoroch bola 
inštalova ná výstava' k 1300 ročnému Bulharskému š tátu a výstava 11 dvoj
stranných velkých panelov o činnosti bulharských speleológov. Na infor
mačných tabuliach sa operatlvne objavovali Informácie o č in nosti sekcii, 
celkovom dlan i, pripravovaných t llskutoČf'\.ovaných a kciách a fotografie z 
priebehu konferencie. Vo večerných hodinách sa premiet lo cca 15 fareb
ných krátkometrážnych filmov so speleologickou tema tikou, a diapozitívy 
najmä z expedičnej činnostI. 

Predstavite lia oficiá lnyc h delegác ii nevynechali pr fležitosť na riešenie 
otázok koordinácie a zlepšenia medzinárodnej spolupráce na' úseku spe
leológie v duchu medzivládnych dohôd o Integrácll a vzájomne j pomoci 
v oblasti spoločensko-politickeJ, ekonomickej a kultúrnej. 
V tejto súvis losti sa dohodlo, že Sofia bude koordina čn ým cent rom pre 
oblasť Východne j Európy, pričom v koordinačnom výbore je zastúpená aj 
C.SSR. 

Jed na z exkurzii sa uskutočnila do jaskyne Temnata dupka. Vchod jaskyne. 
Foto : P. Mitter, a rchiv MSK 

6 



~ Fi~4 i "i. -~-.oa • .r .. .. "'-- ... _--- .. .... .. : -_ ...... .. ,. .. :.-;-=.. . .. " • 
V rámci konferencie predviedli Jaskyniari z Talianska ukážku záchrannej činnosti. 
Foto: P. Mitter, archiv MSK 
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So zámerom dosiahnutia vyššej odbornej i pra'ktlckej úrovne speleológov, 
najmä socialistických kraJin, budú sa každoročne organizovať "Medziná
rodné speleologické školy", ktoré u nás naviažu na tzv. "Iaskynlarske 
týždne". V tomto zmysle zorganizujú Medzinárodné speleologické školy 
r. 1981 NOR, r. 1982 CSSR, ľ. 1983 ZSSR, r , 1984 PĽR, r. 1985 Kuba, r . 1986 
MĽR. 
Ku dôstojnému priebehu Európskej speleologickej regionálne j konferen
cie prispela' aj skutočnost, že sa na jej otvoren! a ukončeni zúčastnili po
predn! predstavitelia BCR. 
Konferenciu otvoril a ukonč il Peko Takov, člen Predsednfctva ÚV BKS, 
podpredseda Státnej rady BCR a' predseda Bulharského turistického zväzu, 
ktorý bol zároveň aj predsedom organizačného výboru konferencie. Sú
druh peko Takov vyslovil presvedčenie, že kongres JUS v r . 1985 opätovne 
zorganizuje po 12. rokoch socialistická krajina - BCR (v r. 1973 to bola 
CSSRJ . . 
Súčasfou konferencie boli už spom!nané exkurzie spojené s pra'kUckoll 
činnosťou, z ktorých sa stručne zmienim aspoň o exkurzII C-3. Jej exkur
zná trasa viedla zo Sofie cez Ichtimanskú strednú goru do mesta Peštera 
k chránenej spristupnenej jaskyni Snežanka. Po prehUadke jas kyne sa 
uskutočnila beseda s jej správcolO. Exkurzný deň končil v Plovdive. 

Z Plovdivu prechádzala exkurzná trasa cez Asenovgrad do Bačkova tr re
zervácie Cervonata stena . Potom pokračovala cez dolinu Cepera'lskej rie
ky krasovým územfm Rodop do horského mestečka Cepelare, kde sa us
kutočnila prehliadka nového, technicky moderne riešeného Múzea' rodop
ského krasu. V Múzeu rodopského krasu bola beseda s jeho zakladateImi 
a pracovnlkmi. V ďalši de ň účastnfcl exkurzie v ka'ňone Trigradsko Mrelo 
navštlvlli sprlstupnenú Jaskyňu Djavolskoto grlo a v kaňone Bujnovsko 
ždrelo sprIstupňovanú Jagodlnskú }a.skyňu s upravenou 2 km dlhou trasou 
v podzemf, ako aj jej vrchné poschodie s kultúrnymi vrstvamI. Z mesteč
ka Cepelare sa vrátili účastnfcl exkurzie C-3 do Sofie. 
Vcelku možno konštatova't, že sa usporiadatelia Európskej speleologickej 
regionálnej konferencie Ilspešne vysporiadali s jej pr[pravou aj samotným 
pl'iebehom. Z!skané poznatky z odbornej problematiky, nadviazané a utu 
žené kontakty, ako aj výmena skúsenost! na všetkých úsekoch speleologic
kej činnosti velmi účinne prispeli k ďalšiemu rozvoju speleológie na me
dzinárodnom základe. 
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Gustáv S t l b r á n y i : 

Exkurzia do pohoria Bukk v Maďarsku 

Trojč l enná skupina z OS SSS Rožňava - Vladimir Cervený, Gustáv Stlbrá· 
nyl a Peter Spa'k ( čakatel) odcestovala dňa 3D, 4, 1980 do MeR s cielom 
zostúpi( do -238 metrov hlbokej priepasti Istvánlápal zsomboly, 
Druhá najhlbšia prlepas{ Maďarska - Istvánlápal zsomboly sa nachádza' 
\' pohori Btikk, medzi dolinami Vesszňs a Sav6s v severovýchodnom cipe 
plan iny Nagyfennsik, Otvor priepasti tvori betónové dielo a n«chádza sa 
\' boku malého zarasteného závrtu, Vstupné čast! sú pracne rozširované 
stl'elnýml prácami. Pre pohyb volnejšie priestory zač[najú až v hlbke - 15 
ili , Odtial už jaskyňa klesá strmo dolu smerujúcim riečiskom, Až do hlbky 
- 200 m sa striedajú k olmé stupne riečiska s úzkymi meandramL Ce lý ten 
to Cl sek jaskyne je vystrojený pevnými ocelovýml rebrlkmi. V hlbke -200 
m začlnaj(1 horizontálne časti jaskyne, Väčšina chodieb Je smeru VZ, Vá· 
pence tCjto časti Nagyfennsiku sú zo severu ohraničené vrstvou kryšta'lI
nika a na juhu odde lené porflroldmi. Vody gravitujú na východ do doliny 
Szinva, 
Západná vetva horizontálnej časti je 800 m dlhá, Zač ina verkou sálou (Na· 
gy terem) a pokrB'čuJe chodbami s aktívnym riečiskom. Avšak tieto chodby 
sú spr[stupnené len v suchom 'Obdobi, keď sú otvorené tri zo štyroch si
fónov na tomto riečisku. Jeho zvláštnosťou sú pekné erozlvne tvary (če
riny) na čiernych vápencoch. 
Východná vetva na 100 metrovom úseku klesá až do sifónu (Keleti szifon). 
ktol'ý je zá roveň. najnlžšim bodom jaskyne, Odtlal st(lpajú priestory, kto
I'é SÚ pretekané malým podzemným tokom a vedú do vzdialenosti jedné
ho kilometra približne 160 m na'd (Irovell dna. 
Uvedené miery sú l en pribllžné. Tieto stúpajúce časti východnej vetvy boH 
objavené len nlekolko dni pred našim zostupom a ešte neboli zamerané, 
Maďarskl jaskyniari sa snažia týmito chodbami vystúpiť čo na'jvyššie a 
chceli by otvoriť druhý vchod do jaskyne odspodu. 
Jaskyňa je skromná na slntrovú výzdobu, avšak oplýva' hojnosťou eroz[v
nych a korozivnych tva'rov. Zvláštnosfou východnej vetvy S(I drobné zhlu
ky kryštálov bieleho kalcitu, pripominajúce inovať. 
Zostu p sa uskutočnil dňa 1. 5. 1980 a trval 16 hodin. Pri zostupe na dno 
a výstupe do najvyššieh časti východnej vetvy nás spl'evádzal madarský 
jaskyniar Lász ló Gyova·j zo skupiny č. 6 Budapest. 
Dlla 2. 5. 1980 sme ešte zostCIpili do - 163 nl hlbokej jaskyne Fekete bar
lang v doline Teken/js. 
Krátko po našom zostupe do Istvánlápai zsomboly došlo tu k významným 
objavom. Jaskyniarom sa podaril výstup do pukliny v sále Nagy te rem v zá 
padnej vetve. Puklina' vedie do rozsiahlych chodieb verkého prierezu, kto 
ré majú labyrintový charakter. Rozprestierajú sa nad riečiskom západnej 
vetvy a umožňuj(1 oblsf všetky tri sifóny. V súčasnosti sa maďarskí Jasky
niar i snlrŽla objaviť obchádzku I V. slrónu. 
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Ján V i r á g : 

BULHARSKO '80. 
Studijná cesta oblastnej skupiny SSS 

Harmanec do Bulharska 

Nádteva Múzea rodopského krasu v Cepelárc 

V rámci študijnej cesty, ktorú usporiadala naša oblastná skupina Harma
nec, navštívi li sme známe krasové múzeum v Cepeláre. Už v prípravnej 
časti študijnej cesty sme nadviaza li písomný styk s týmto múzeom. Vede
nie múzea súhlasilo s našou návštevou na-priek tomu,že múzeum bolo v tej 
dobe uzavreté, lebo pripravovali novú expozíciu k nastávajúcej Európskej 
regionálnej speleologick ej konferencii. 

Di1a 15. 8. 1980 po návšteve krasovej oblasti v Dobrostane prichádzame Ce
pelárskym prielomom rieky do mestečka Cepe lá re. Mesto má v súčasnej 
dobe 5 300 obyvaterov a rozkladá sa v údolí r i eky Cepe lá re v nadmorskej 
výške 1.140 m. 

Základom pre vznik dnešného múzea Rodopského krasu bola niekdaj
šia zbierka exponátov z neďalek.ého Smollanskeho kr asu, ktoré zozbierali 
členovia jask yniarskeho klubu v Cepeláre, oddiel "Príroda". Tieto exponá
ty maU možnosť ešte vidiet účastnlc i študijnej cesty SSS do Bulharska v 
roku 1972. Exponáty však boli umiestnené v nevyhovujúcich podmienkach 
a ani rozsahom neboli prIltš velké. Vybudovaním turistického objektu "Pe
šternjak" v meste vznikla možnost zriad iť múzeum väčšieho rozsahu a 
pôsobnosti. Objekt dostáva názov Múzeum rodopského krasu a Jeho pôsob
nost sa t ým rozšírila na celú oblasť ROdop. Okrem expozíe zriadili sa aj 
oddelenia - dokumentačné oddelenie, spe leol ogická knižnica a vedecké 
pracovisko so spel eovednými odbormI. 

Aj samotný klub jaskyniarov v Cepe l á re prechádza r eorganizáciou. 00-
stáva- názov Klub jaskyniarov Múzea rodopského krasu, ich predsedom sa 
stáva známy dlhoročný jaskyniar-múzeol óg Dr. Dimitr Rajčev, ktorého si 
dobre pamätajú úča stn íci štúdi jnej cesty SSS do Bulharska ľoku 1972. Ta
jomnfkom klubu sa stáva Konstantin Gluškov. V sú ča snej dobe klub jasky
niarov má asi 150 členov . 

• 
Organizácia múzea 

A teraz uvedieme nlekorko slov k organizácii múzea. RladiteJom Múzea
rodopského krasu Cepeláre je Dr. Dimitr Raj čev, jeho námestníkom a ve
dúcim adminlstratív,y múzea je KO,nstantfn Glušk ov. RIaditerovi podlieha
jú vedúci jednotlivých oddeleni, ktorých má múzeum 5. Sú to: 
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AdministratIva 
Geológia - mineralógia a petrografi a' 
Paleon to lógia 
AI'cheo lógla 
l3Iospc leo l6gia a geografia 
Každé samostatné oddelenie má špecialistov v prfs lušnom odbore, niek 
tOl'é oddelenia' majú svoje laboratór iá a die lne ako úprava, konzervovan ie, 
zhotovovanie prie rezov a pod. 

• 
Dokumentácia 

V s (lčasnej dobe spracovávajl1 bib liografiu rodopských jask ýň , r eali zu jú 
evidenciu krasových javov pod la jednotlivých oddelenI formou kartolék. 

• 
Pracovné priestory 

S(I umiestnené v bočnom trakte budovy turi stického objektu . Sú to adml
nlstra·tivne miestnosti , d okumenta čné oddelenie a depozitár . V zadnom 
trakte sú štyri labora tóriá a dielne. 

• 
Múzejná expoz(cia 

Samotná expoz(cia múzea je umiestnená v pr fzemf tur istick ého objek tu 
" Peš ternjak". Prízemie bo lo čiastoč ne upravené pre úče ly speleologick ého 
múzea. Návrh expozfcie bol vypracovaný architektom a schvá len9 odbor
nou komisiou zo Sofie. 

Už samotn9 vstup pOsobl na návštevníka Impozantne. Vel ké fotografie 
z j a skýň od podlahy až po strop navodia atmosfér u a pocit pod zemou. Ste
ny ft strop ďalše j časti expozlc le sú potiahnu té tmavomodr9m zamatom. 
Po lavej strane a nli' strope sú presvetlené fotografie tematicky nadväzu
Júce na sk lenú vit r fn u s trojrozmernými exponátmi po pravej st ran e sme
r u prehltadky. Expozfc ia je rozdelená na pät na seba nadväzu júcich čast I. 
Sú to: 

Mineralógia - geológia - petrog rafia 
Povrchový a podzemný k ras 
DIospeleo lóg ia 
Speleopaleontol6gia 
Speleoar cheol6gia 

V ča'StI - Podzemn9 kras - prechádza návš tevnfk vyv9šen9m pódiom, 
kde steny, st rop a podlaha sú obložené presvletenýml farebnými fotogra 
fiam i; čo vytvára ilúziu návštevnlkov v jask ynI. V tej to časti má za znievať 
stereo fón na hudba. V závere expozicle je pr ipravené miesto pre exponát 
Jask ynného medveďa {Ursus spelaeus], medzi dvoma pásmi prehliadkové
ho okruhu je vyč lenen9 mal9 pri estor, asi pre 25 - 30 návštevnik ov, na 
premietan ie diapozltfvov so sprlevodn9m slovom. 

11 



Pl'i estorovo, ako aj množstvom exponá tov je toto m(lzeum menšie ako Mú
zeum slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, avša k vhodným a pre
hladným rozmiestnenim exponátov ako a'j využitím naj modernejších poz
natkov pre múzeá, pôsobi na návštevníka dobrým dojmom, 
Ako sme už uviedli na začia tku , múzeum ešte nie je oficiá lne sprístupne
né, účast n í k om našej štud ijnej cesty však bulha rskí kolegovIa prehliadku 
múzea umožnili a expozíciou nás prev iedla' budúca sprievodkyňa, Vedúce
ho štud ijnej cesty a ta jomnfka pr i ja l námestník I'iad~ tera a pracovník do
kumentačného oddelenia, Zároveň ospravedlnili riad itera Dr, Rajčeva, kto
rý bol služobne v teréne, Odovzda'li sme materiály z MSK, oboznámili sme 
ich s organizáci ou, č i n nos (ou a významom MSK pre slovenskú speleoló
giu, Doslova boH nadšenl vhodne zosta veným fotog raf lckým materiálom 
z expozície MSK, podla ktorého sl utvor ili obraz o rozsahu a význame Mú
zea sl ovenského krasu v Liptovskom MikulášI. Výmenou nám pracovn fei 
múzea' odovzdali n iekolko vzorov d okumentačných karloték a rôznych 
pl'opaga č nýc h materiá l ov, PrivltaH možnosť spolupráce s MSK, korešpon
dova( možno v ruštine a nemč ine, Pred odchodom z Cepeláre sme sa ešte 
stretli s riadite rom múzea Dr , Rajčevom, ktorý nám venoval svoju publi
káciu. 
Sme pl'esvedčenf, že naša návš teva v Múzeu rodopského krasu splnila svoj 
úče l ff prispela k rozšl renlu spolupráce melzi bulharskými a slovenskými 
iaskyn ~armi. 
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TECHNIKA 
A 

VÝSTROJ 

RNDr. Zdenko Hoc h m II tli : 

Nová istiaca a výstupová pomôcka 

V súčasnom obdobi prebieha' II nás v speleoa lplnlzme v'ýznamný prechod 
na výstupové pomôcky novej generácie - glbbsy. Na rozdiel 'od starš!ch 
pomôcok typu "JUmar", kde aretovBcl úči nok západky je spôsobený jej 
sarnosvornosťou podporený pružlnou, gibbsy využi vajú pákový prlnctp 
a pt' j aretácii využivajú verké sily spôsobené vlastnou váholI zátaže, 
ktorá sa prenáša' na zvlášť tvarovanú západku s velmi jednoduchým ozu
ben1m. Výhody pomôcok typu Glbbs charakterizoval už P. HIpman (1975) 
a tiež I G. Stibrányi (1976) . K ich najdôležltejšlm prednostiam všeobecne 
patt'i jednoduchost , možnos! použitia na lanách rôzneho priemeru, nepa 
trná preslívacia sHa, ako aj zl1a~l1á pevnosť v por ovnani so }iimarmL U 
nás použivané glbbsy konštrukcie P. Hipmana I pomôcky typu Boglbbs kon 
št r ukcie G. Stlbrányiho pri sta tick9ch skúšk ach vykázali pevnosť oko lo 
450 kp, le to v porovnani s predchádzajúCimi pomôckami takmer dvojná
sobok , domnievame sa však, že pre Istia-ce ú~ely je stále nedostato~n9, Sa· 
motn9 princfp letmého uchytenia ~apu na boglbbse, aj dvojnásobn9, no 0-
Ivoren9 rám na gibbse konštrukcie HIpmana neumožňuje ani teoreticky 
IlŽ v9raznejšie zv9šenie pevnosti. Pomôcky bogibbS neumožňujú bez prf· 
davn9ch zarla'denf vypnutie z napätého lana, neumožňujú napr. ani pre
k onanie uzla na lane bez prfdavného vypfnacleho zariadenia, čo považu
jeme za vážny probl ém. 
Preto sme usúdili, že pôvodná Idea Gibbsu, dávno známa v porsku (Gro to
lffZ 1955 ) a rozvinutá na amerlck9ch modeloch, má nacralej opodsta tnenie. 
Je však potrebné vyriešiť fahk(1 a spofahlivú aretáciu čapu, ten to typ má 
rám uzavretý, Čo umožňuje fahko dosiahnut pevnosť rádove 1000 kp. 

Gibbs I'Ozobel'aterného typu, ktorý sa rozkladá na 3 časti - rám, západ 
ku a čap, spojené šnúrk ou - sme skonštruovali roku 1977. Bol vyskúšan9 
na expedfclách Alpy 78, Jean Bernard 78, GouHre Berger 79 a v súčasnos
t! sa použfva viac ako v 50 exemplároch. Statické skúšky pevnosti vyk ona
né roku 1980 vykázali pevnosť v ťahu 710 kp, pri tejto sile sa roztrhlo la
no, gibbs osta-l nepoškodený. Glbbs je možné použfva( ako istiacu i výstu 
llov(1 pomôcku. 
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G ibbs - v zloženom s tave. 
~'o lo: autor 

Gibbs - v rozloženom s tave. 
Folo: autor 

Pop i S 

Gibbs pozostáva z 3 samostatných celkov: rám [ll, západka (3) a kOI1l~ 
ple tný čap, ktoré sú spolu spojené silonovou šnúrkou pJ;lemeru 3 mm (4). 
Rá m (1) je ohnutý z duralového plechu (materiál 42 4415) má vyvftané 
otvory pre čap (zl 14 mm, otvor pre uchytenie spojovacej šnúrky a otvor 
so závitom M 3 pre zarážku (2 ), ktorá bráni otáčaniu čapu. 
Z li II a' d k a (3 ) je vyrobená z duralu hrúbky 12 mm (materiál 42 4201) 
a je takmer bezo zmeny prevza tá z gibbsu konštrukcie P. Hipmana z dôvo
du unifikácie. 
K o mp l e t n Ý č a p je najzložitejši výrobok a v Jeho konštrukcii spoč(
va princip rahkej rozoberaternosti gibbsu_ Vlastný čap (5) je dut.é teleso 
vyrobené z ocerovej guratIny (2) 14 mm (ocer 11500) s vyvftan9m súosovým 
otvorom 12) 8 mm so zúženim a'Sl v 1/3, v ktorom Je zasunut9 tzv. "vnútor
ný čap" [6) spojen9 závitom M 4 s tla'čid l om (7 ) a opterajúcim sa pru
žinou (8) o zúženie [v9stupok) vo vf tani čapu. V otvoroch na konci čapu 
sa nachádzajú 2 ocerové gu li čky t 9), Ich vypadnutie Je znemožnené zakle
panlm vonkajšieho okraja otVOI'OV. Vnútorný ča p svojim vybratim umožňu
je bud zaaretovan ie guličiek v polohe o 1 mm vyčnievaj úc nad povrch ča
pu, čim je čap zalsten9 proti vypadnutiu, buď po stlačen i tlačidla pokles
IIÚ gu ličky do vybratia a tým poklesnú pod povrch ča pu, čim je umožne
né Jeho vysunutie z rámu a západky a rozobratie kompletu rám - západ
ka - čap. Kr(l žok (IO) okrem spojovacej funkcie nesie I funkciu zabez
pečenia' čapu proti vypadnutiu z otvoru opačn9m smerom. 
Aretácia čapu v otvore rá mu Je úplne bezpečná a jednoduchá na obs luhu. 
K náhodnému vypadnuti u čapu z otvoru nemôže dôjs ť (napr.opretim o 
horninu). pretože pri prlpadných t1a'koch na čap zo strany guliČiek tieto 
dostatočne zaisťu jú čap pred vysunutfm, pri tlakoch zo st rany tlačidla' 
sa sIce toto st lačI , g uli čk y sa uvorn la, no krúžok bráni vysunutiu týmto 
slllerom. Protipohyb sa náhodne nemôže vyskytnúť a Iba za súčasného 
stláčania tlačidla a ťahania ča pu von umožňuje Jeho vybratie. 
Domnievame sa, že opisovaná pomôcka bude vhodným doplnen{m nášho 
spe lecalpinistického výstroja o Istiac u a' v9stupovú pomôcku s vysokou 
pevnosťou a sporahllvos{ou. 
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SLOVENSKA SPELEOLOGICKA SPOLOCNOSŤ 
'LIPTOVSKt MIKULAS 

SMERNICE 
na získanie, používanie a odpis výstroja a technických pomôcok 

Lip tovský Mikuláš 
december 1980 





Clánok 1. 

Slovenská speleologická spoločnosť na základe smernice Ministerstva kul
túry SSR číslo 4785/1972 zo di'\.a 31. marca 1972, vydáva vnútorné smern:
ce o poskytovaní výstroja a' technických pomôcok. Smernice zobradi'tujú 
osobitn'3 pracovné prostredie s extrémnymi klim3.tickýml podmienkami 
na povrchu a v podzemí, čim sa rozširuje rozsah poskytovaného výstroja 
a technických pomôcok. 

CJánok 2. 

Výst roj a technické pomôcky uvedené v zozuame, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou smerníc, je možné za'kúpiť z prostriedkov uložených na bežnom 
(Ičte organizácie. Výstrojom rozumieme primerané množstvo pracovných 
a ochranných odevovainých prostriedkov, ktoré umoži'lujú pobyt v krase 
za účelom speleologickej činnosti v normálnych a extrémnych kllmatic
k~'ch podmienkach pri povrchovom prieskume, prieskume jaskynných 
priestorov a priestorov čiastočne alebo úplne zatopených vodou. Technic
kými pomôckami rozumieme prostriedky, predmety a zdravotnlcke potreby 
jednoduchého i špeciálneho charakteru s prihliadnutim na bezpečnosť 
práce, ktoré umožňujú vykonávať speleologickú či nnosť pri povrchovom 
prieskume, prieskume Jaskynných priestorov a priestorov čiastočne alebo 
úplne zatopených vodou. 

Clánok 3. 

Výstroj a technické pomôcky sú majetkom organizácie. Vydávajú sa čle
nOlll prostrednlctvom hospodára oblastnej skupiny do osobného užívania 
na dobu potrebnú k výkonu či nnosti . 

Organizácia pouči členov ako s týmito odborne a hospadárne zaobchádzaL 
Organizácia je povinná vyžiadať vrátenie opotrebovaného výstroja a tech 
nických pomôcok a vydávať členom nové, len po strate ich funkč ných 
vlastností; ak zaniknú podmienky na zabezpečenie výstrojom a technic
kými pomôckami (zánik členstva, zrušenie oblastnej skupiny). je povin 
!lá vyžiadať ich vrátenie v stave, ktorý zodpovedá priemern'3IUu opotrebo
vaniu. 

Clánok 4. 

Výstroj a technické pomôcky sú uveden =3 v minimálnej dobe životnosti. 
Rozsah zabezpečenia členov výstrojom a technickými pomôckami sa ria
lIi prR'covným prostred Im s obradom na krasové územie, počet členov o
blastnej skupiny, význam spoločných podujat[ a pod. 

Clánok 5. 

Č l enom, ktorým sa poskytne výstroj a technické pOlllôcky, musia tieto 
použlvať len pri pracovných činnostiach na ktoré ich obdržali. Sú povinnl 
starať sa o Ich udržiavanie, k čomu im organizácia poskytne primerané 
prostriedky. 
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Za škodu na výstroji a technických pomôckach, ktoru č lenovia' spôsobili 
ich stratou, nesprávnym alebo nedbalým zaobchádza nim, zodpovedajú v 
rozsahu stanovenom prfslušnými právnymi predpismi. 

Clá nok 6. 

Zmeny a doplnky v zoznamo výstroja a' technických pomôcok v dôsleuku 
neustáleho technického rozvoja a v zmysle týchto smern fc schvaluje pred 
scdnictvo na návrh technickej komisie. Rozsah poskytovania ochranných 
pomôcok stanovi tajomnik, odsLlh lasuje predsednIcIvo. za nákup, účtovnú 
evidenciu a' odpis výstroja ft technických pomôcok v zmysle platnýCh pred
pisov zodpovedá referent-hospodár útvaru organizácie. Odôvodnenosf od
chyllek o poskytovani špeciálnych druhov výstroja a stanovení doby ži
votnosti posudzuje komisia určená predsedníctvom. 

Clánok 7. 

Užíva ter prostredníctvom hospodill'a a vedúceho Oblastnej skupiny pred
k ladá návrh na odpis výstroja a technických l>OlIlôcok po uplynutí sta'no
venej doby životnosti a po strate ich funkčných v lastnostI. 
Návrhy na odpis výstl'Oja a technických pomôcok posudzuje a realizuj e 
Illavná In vental'izačná komisia' stanovená predsednicivom. 

Clánok 8. 

!:i lllel'n ice schvá li lo predsednictvo di\a 5. dcccmbt'a 1980 anadobudajú 
platnost di''iom L januára 1981. Sú záväzné vo všetkých sférach činnosti 
Slovenskej speleologickej spoločnosti dotýkajúcich sa ziskavania', užívania 
a odpisu výstroja a technických pomôcok. 

Smern ice vypracovala komisia vymenovaná predsedníctvom Slovenskej 
spel eologickej spoločnosti v zloženi: Stefan Belička, Ing. Jozef Hlavá č, 
Ing. Marcel La'lkovič, Ing. Ján Sla nČik . 
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Zoznam výstroja a technických pomôcok 

V\'STROI 

1. Zák la dný výstro j je dnotll1Jca 

l. Jednodielna' alebo dvojdiel na kombinéza 
2. Nepremokavá kombinéza z ná nosového polyamidu 

alcbo pogumovanej textílie 
3. Gumové č ižmy 
4. Gumav6 rukavice alebo z pogu movaného 

textilu 
5. Pracovné l'ukavice iwžené 
6. Ochranná prilba 
7. Karbldová lampa 
8. Transportný batoh z polyamidovej tkanin y 

l l. Turistický výs troj jednotlivca 

1. Vibra my 
2. Nohavice - golfky 
3. Horolezecká vet rovka (tenká) 
4. Páperová vetrovka prešfvaná 
5. Turistický vak 
6. Nosič nákladov (krosna) 

III . Hiva kový il camJli ngový výs troj jednotlivca 

L Pá perový s pad vak 
2. Stan 
3. Nafukovacl matrac alebo Izolačná podl ožka 
4. Spiaea siet 
5. Plynov}' alebo benzínový var i č 

IV. Spccifi lny výstroj jcdno llivca 

1. Kombinéza z teplá kaviny alebo termovložk« 
2. Teplá ková Sltprava 
3. Flane lová kosela 
4. l pát· hrubých ponožiek 
5. Oteplovačky 
6. Zimné prezuvky (Skl - topánky J 
7. Zimná čiapka 
B. Zimné rukavice * - rozumie sa pracovný de!''! 

30 dni * 
30 dn i * 
1 r ok 

1 rok 
1 rok 
5 rokov 
10 rokov 
2 roky 

2 roky 
3 roky 
4 roky 
5 rok ov 
5 rokov 
5 r ok ov 

5 rokov 
5 rokov 
5 ľakov 
5 r okov 
5 rokov 

60 dni * 
60 dni * 
60 dni * 
30 dní * 
5 rokov 
5 rokov 
3 rok y 
~ roky 

ľoužlvanie špeciálneho výstroja jednotli vca sa viaže len na činnos ť v ex
trémnych klimatických podmienkach a poskytuje sa v zmysl e článku 6. 
tých to smerníc. 

2l 



TECHNICKE: POMOCKY 

I. Základné 

L Lano 
2. Lanový rebrík 
3. Pracovné náradie (lopata, krompáč, sekera, 

pil.) 
4. Hadice 
5. Karabínu 

II. Speciálne 

1. Cln nafukovaci 
2. Umelá hrádza, bazén 
3. Cerpadlá 
4. Skladae! stlp 
5. Pevný rebrik 
6. Umelý stup a plošina 
7. Vrátok SIO sedačkou 
8. Speciálne kovové obaly na' dopravu materiálu 
9. Telefón, telefónny kábel 

]0. Skoba 
11. Expanzný nit * 
12. Nitovacia súprava 
13. Benz[nový alebo plynový varič * - matel'iál trvale umiestnený v jaskyniach 

III. Speleoalpľnistické 

1. Krížová vesta 
2. Samovýstupný strmeň typu bo-glbbs, glbbs 

alebo typu jumar 
3. Samovýstupný strmeň typu gibbs na samoistenie 
4. Jednoduchá alebo dvojitá zlaňovac ia brzda 
5. Karabina duralgvá s poistným zámkom 

IV. Zdravotnícke pomôcky 

1. Malá leká rnička 
2. Velká lekárnička kompl etná 
3. Obväzy, 2 baličky 
4. Diahy Crammerove 6 kusov 

V. Pomôcky dokumentačnej a prednálkove j činnosti 

1. fotoaparát 
2. filmovacia kamera 
3. fotoblesk 
4. osvetlovacia súprava na filmovanie 
5. statív 
6. magnetofón 
7. diaprojektor 
8. filmová premietačka 
9. premietacie plátno 
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3 roky 
3 roky 

l rok 
3 roky 
5 rokov 

5 rokov 
5 rok ov 
5 ľakov 
5 rokov 
5 rokov 
10 ľokov 
10 ľokov 
10 ľokov 
10 rokov 
10 rokov 

3 roky 
5 rokov 

5 rokov 

5 ľokov 
5 rokov 
5 rokov 
5 rokov 

(l rokov 
(l rok ov 
(3 rokov 
fi rokov 

8 ľakov 
8 rokov 
3 rok,y 
2 roky 
8 rokov 
5 rokov 
10 rokov 
10 rokov 
10 rokov 



Seriál 7 úsmevných kar ikatúr s tematikou jaskyniarskou nám zaslal Da 
niel Kučera, študent SVŠT v Bratislave . . 

• 
TAKÁ SMOl ~ , ... OlJ ... W'11 NU,.ÁP'I(.I (IIQ\)&U ... 
I f)I(",Z' U H I .... U.K ... . 

• WD0 1EPOI<RACOVAi V PRCHLI ADKC. DOBRE 
ZA MNOU 
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Jozef G a á I - RNDr. r.udov ít G d á l : 

III. pracovné sústredenie jaskyniarov 
v Drienčanskom krase 

Organizovanie pracovných sústreden! je osvedčeným spôsobom priesku+ 
mu krasových foriem v Jaskyniarstve. Oblastná skupina SSS Rimavská 
Sobota v spolupráci s Gemerským múzeom v Rimavskej Sobote organizo
vali už III. sústredenie takéhoto charakteru. Sústredenia S8" zúčastnili nie
len členovia SSS, ale aj Jaskyniari Iných zah raničných skupin. Poslaním 
pracovného sústredenia bola okrem prieskumu a odkrývrmia podzemných 
krasových javov aj ich dokumentácia. Zárovef'i je aj vhodnou príležitos
ťou na výmenu názorov a skúsenosti, na oboznámenie sa s novými kraso 
vými územiami a spôsobom práce iných jaskynia·rskych skupin. 
Sústredenie sa konalo v df'ioch 13. - 17. 8. 1980 v Drlenčanskom krase 
pri obci Slizké. za prítomnosti vyše 100 jaskyniarov a innovnlkov prírody 
df'ia 13.8. vo večerných hodinách privftali účastnikov Jozef Gaál - vedúci 
OS Rimavská Sobota a sústredenia, Ing. Jozef Hlaváč - tajomnik SSS a 
Arpád Hank - vedúci odboru kultúry ONV v Rimavskej Sobote. Sústre
denia sa zúčastnili jaskyniari z oblastných skupin Spišská Nová Ves, 2i
Hna, Ružomberok a z MSK. Zo susedného Maďarska prišlo 38 členov zo 
skupín - Miskolc, Esztergom, Budapest a Debrecen. 
Úča"Stnlcl sústredenia boli rozdelení do 14-tich pracovných sekcii, ktoré 
boli zamerané prevažne na odkrývačské a prieskumné práce. Dve sekcie 
sa zaoberali meračsko-dokumentačnou a ochranárskou činnosťou. 
Počas štvord f'iovej usilovnej práce darilo sa· úspešne takmer všetkým sek 
ciám. Významným prfnosom k poznávanlu podzemnej sústavy podbaniš
te-Kadlub bolo prerazeni o asi 2,5 m hrubej vápencovej steny nad II. sifó
nom jaskyne. Tu pracovala sekcia Ka-rola »určika (OS Rimavská Sobota). 
Odkryl sa tým volný priestor s rozmermi 7 x 5 m. Da lšie pokračovani e 
naznačuje puklina, ktorej značná ča"Sf je však pod vodou. Pri týchto prá 
cach sa použila trhacia technika a kompresor. 
Vorné priestory boli odkryté aj v Cenkavej jaskyni {Sása )12-15 m. Význam
nejšlm objavom bolo odkrytie priepastnej jaskyne Pole Dúbravíc (k. ú. 
Slizké) s hlbkou 20 m a celkovou dlžkou 31 ffi. V spodnej čast! jaskyne 
sa nachádza 5 m vysoká sála s kva-plovou výzdobou. Speleologi cký pries
ku m sa uskutočnil v Kozej jaskyni (k. ú . Drlenčany ) a v jaskyni V Hlavi
ne tk. ú. Hrušovo), z ktorej sa počas prieskumu na povrch dostali frag 
menty keramiky pochádzajúcej z eneolitu a zo 16. stor. V 13,5 m dlhej Cen 
kavej jaskyni sa našli predmety z 2. svetovej vojny - vojenská prilba a 
jedna rozštiepená strela z raketometu. 

Äl'cheologlcký výskum sa kona·' v Ma lej Drienčanskej jaskyni, kde boli 
nájdené úlomky črepf n z doby bronzove j, zo stredoveku a pl'avdepodobnc 
aj z paleolitu. V tejto jaskyni bola kopa ná a j stratigrafická sonda, z kto· 
rei sa ziskaH schránky drObných ulitnlkov ft kosti stavovcov. Sú to dôle
žití ukazovatelia, ktorí dávajú cenné informácie o veku a podmienkach 
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Nakrucanie filmu skupinou 2i\inól o praktickej dokurnentúcii v SI>m'opo!sk('j jilskyni 
počas sustredenia v Drienčanskorn krase. 
Foto : M. E l iá~, archiv MSK 
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usadenia jaskynných sedi mentov. Zfskané údaje budú použité pri porov
nani Ikorelácii) ja'Skynných úrovni západnej časti Dri enčanského krasu 
s ri ečnymi terasami Blhu. 
Slntrová výzdoba v niektorých jaskyniach bola skúmaná pomocou UV
lampy RNDr. Pavlom Zenišom 105 Rimavská Sobota) . 
Mera čsko-dokumentačná sekcia' pod vedenfm RNDr . Zdenka Hochmutha 
(OS Ružomberok) pracovala v jaskyni Pri Holom vrchu. V ;askyni je ne· 
dosta točná cirkulácia vzduchu, čo v letných mes'iacoch takmer znemož· 
t1uje prieskum. Clenov ia tejto sekcie použfval'j kysHkové prístroje, nie· 
ktoré krajne nizke priestor y však dovolili zamera ť len 13 m. Celková dlž
ka zameraných a zdokumentovaných (tsekov jaskyne t ým vzrástla na 
293,5 m. 

Jedna sekc ia sa' zaoberala ochranou k rasu a jask ýň. POd vedením Sterana 
Jendrála (OS Spišská Nová Ves ) a J aľ'oslava Dušeka (OS Rimavská Sobo· 
ta) sa zamrežovali otvory Frontovej a Spa'ňopolskej Jskyne, k toré sa vyz· 
načujú zauJ imavou sint rovou výzdobou. 
Územie Drien čanského kra su počas tábora bolo sk (t1nané aj botanicky, 
POd vedením RNDr. Jána Klimenta (OS Rimavská Sobota) boli vyhotovené 
zápi sy najvýznamnejšich typov ruderálnych a lesných spoločenstiev, kto
ré z kra sového územia' zatlar neboli spracované, Filmárska sekcia pod ve
tien im Slavomira Chmelu (OS ZllIna ) pokračova la v natáčaní náučného 
filmu o odbornom výskume kra'Su. 
Poznatky účastnikov o D rlenčanskom krase sa' dop ln \l! exkurzIou a pred · 
nlHl kou spojenou s diapoz ltlvml. Okrem toho boli premietnuté 4 mmy o 
výsk ume krasu u nás i v zahra nič !. 

V mene OS Rima vská Sobo ta aj týmto chceme vyslov i ť úpr imnú vďaku 
v~et kýlll účastníkom sústredenia za' svedomite vykonanú prácu, čim v ne
matej m iere prispeli k obohateniu poznatkov a ochrane krasových Javov 
Drlenčanského krasu. 
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Acta Fa'cultatis Rerum Natul'alillffi ue - Formatio et pro lectio natma Č. 5 
Acta Geobiologica-Ecologic8" roč. VIII, č. 21, 22 
Acta Geograph ica ue - Geographica Physica, Č. 18 
Archeologické rozh ledy, roč. XXX, č. 1- 5 
Al'chitek tú]'8 CSR, roč . XXXI X, Č . 1- 12 
Casopis pro mineralogii, roč. 25/80, Č. 1- 4 
Ceskoslovenská ochrana pri rody, Č. 1/ 1980 
Ceskoslovenský kras, roč. XXXI/1979 
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Geodetický a ka'rtogra fi cký obzor, roč. XXVI Č. 1- 8, 10- 12/80 
Geogra fický ča sopis, roč. XXXII Č . 1- 4/1980 
Geologický p rllzku m, roč. XXII Č. 1- 12/1980 
Geologický zborník - Geolog ica - Car path ica, roč. XXX!. č. 1- 4/1980 
Krásy Slovenska , roč . LV II Č. 1- 12/1980 
Kybernet ika, Č . 1-6/1980 
Lidé + Zem~, roč. 29 Č. 1 - 6, 8-12/1980 
Meteorolog ické správy, roč. 33 Č . 1- 6/1980 
Minera lia Slova ca , roč . XII Č . 1-6/1980 
Muzej ní tr vlastivedn á práca , Č . 1-4/1980 
Opera Cor ton tica - Krkonošské práce č . 17/ 1980 

ľamátk y ar cheolog ické, ''oč. LXXI Č . 1- 2/ UJ80 
Pa rná tky a Príroda , Č. 1-10/1980 
Pamlatky a pl'lroda, Č. 1- 6/1980 
Pyra mfda, roč . X. Č. 103-114/1980 
Regioná lna geológia Západ nýc h Karpát, Č. 12- 13/1980 
Roz pravy CSAV, roč. XC. Č . 1- 8/1980 
Rud y, roč. 28 Č. 1- 11/1980 
Slovenská archeológia, roč. 28 Č. 1- 2/1980 
Slovenské poh fady, Č . 1- 12/1980 
Slovenský kras, roč. XV III/1980 
Véda a tech niktr v za h ran ičí Č. 3- 20/1980 
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Vestník OÚG, roč. 55 Č. 1- 6/1980 
Vlastivedný zborn ík Považia, Č. 11/72, č. 12/76, č. 13/78, č. 14/80 
Vodohospodársky časopis, roč. 28, Č. 1- 6/1980 
Výtvarný život, Č. 1- 10/1980 
Západné Karpaty - séria - Hydrológia a inžinierska geológia, Č. 2,3/1980 
Západné Karpaty - séria - Mineralógia, petrogl'afia, geochémia, č. 6/80 

ANGLICKO 
Bulletin BCRA - Britisch Cave Research Association, Č. 7 - 8/1980 
Current tltles In Speleology international, Č. 12/1979 
Proceedings, Č. 3/1980 

AUSTRA LIA 
Records of the South, Č. 1- 6/1980 

BELGICKO 
ďHades, Č. 1/1980 
Speleologia belgica, Č. 4/1979 
Sub terra - Equipe Spéléo de Bruxelles a. s. b. č. 82- 84/1980 

BULHARSKO 
Problemi na geografia ta, Č. 1- 4/1980 
Priroda" roč. XXIX, Č. 1- 4/1980 

FRANCÚZSKO 
Speleológie, Č. 106- 107 
Spélu.nca, č. 1, 3- 4/1980 
Revue de geographie Alpine, č. 1- 4/1980 

HOLANDSKO 
Speleo-Nedel'land, Č . 1- 5/1979, Č. 1- 2/1980 

JAPON S KO 
Antarctic record, č . 1- 3, 9/1979 
Memoirs of the National Science Museum, č. 12/1979 

JUHOSLAvIA 
Naše jame, Č. 21/1979 
Loški razgledi, Č. 27/1980 
Speleolog, roč. XXVI - XXVII/78 - 79 

KANADA 
Cahiers de Geographie du Québec, Č. 59- 60/1979 

MAĎARSKO 
Annales historico - naturales, č. 72/ 1980 
Fňldrajzi Kôzlemények, Č. 1- 4/1980 
Geogra'phica Medica Hungarica, Č. 10/1980 
Karszt és Barlang, Č. 1- 2/ 1980 
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NDR 
Alt Thtirlngen, Č. 17/1980 
Archív fUr Naturschutz und Landschaftsforschung, č. 1- 4/1980 
Htlhlenforscher, Č. 1, 3- 4/ 1980 
Neue Museulllskunde, Č. ] - MI9BO 

NSR 
Belträge zur Htlhlen lind Karstkunde, Č. 21 - 22/ 1980 
Deutsche Museum, č. 1-3/ 1980 
Mitteilungen des Verbandes Deutscher Htlhlen und Karstforscher, roč. 26, 
Č. 2, 4/1980 
Natur und Museum, roč. ex, č . 1- 12/ 1980 
Natur und Helmat, č. 1- 4/ 1980 

POĽSKO 
Acta Geographica, č. 42, 43/ 1980 
Kras I speleologla, roč. XII, č. 3/1980 
Kwartalnlk geolog lczny. Č. 1-3/1980 
Pľace geograflezne, č. 50/1980 
Pľace Muzeum Zle mi, Č. 31- 33/1980 
Przeglad geograficzny, roč. 52 Č. 1, 2/ 1980 
Rocznik Polskiego towarlszlwa geologicznlego, roč. 50, Č . 1- 2/1980 

RAKÚSKO 
Ole Hôhle, roč . 31 Č. 1/1980 
HOhlenkuudliche Mitteilungen, č. 1- 12/1980 

RUMUNSKO 
Revue Roumalne de Geologle, geophysique e t geog raphie, Č. 24/1980 

SPAN lEL SKO 
Explorations - bulletin, č. 5/1980 
Endis - publIcaclo dé spe leologla, Č. 5-6/ 1979 

TALIANSKO 
Bolletino del Gr uppo Speleologlco, Č. 13- 14/1980 
L'apenino, Č. 1- 4/1979 
Mondo sotterraneo, Č. 1, 2/1980 
Speleologia, Č. 3/1980 

USA 
Natural History, Č. 1- 10, 12/1980 
NSS News - bulletin, vol. 38, Č. 2, 4 - 9, 11 - 12/ 1080 
The NSS - Bulletin, vol. 42, Č. 1- 2/1980 

ZSSR 
Novaja inostranaja literatúra - Naukovedenie. Č. 1- 12/1980 
Novaj a inostl'anaja literatúra - Naukovedenie, Č. 1-12/1980 
Občestvenije nauki za rubežom - Naukovedenle, Č. 1- 6/1980 
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Slntrová výzdoba v komíne Velkej sif.>ne Krásnohorskej jaskynE'. 
S lovenský kras. 
Foto: Miroslav Hujdič, archív MSK 
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Mineralogický výskum v jaskyni Pri Holom vrchu. DL'lenčanský kras. 
Foto: Jozef Cadl 
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Jaskyňa Predbystrá v Jánskej doline. Nízke Tatry. 
Foto: Petr Hipman, archív MSK 
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Ochtinská aragonitová jaskyňa. Mliečna cesia. Slovenski> rudohori!;". 
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SPRAVOD AJ 
Slovenskej speleologickej spoločnosti 

roč. XI. - 1980 č, 4 

Vyda l o: Múzeum slovenského krasu, Liptovsk5' Mikuláš 
v rámci vnútroústavných inrormácií pre spolu pracovnikov 
v náklade 700 kusov 

Tlač.: Tl ačia rne SNP, n. p., Liptovský Mikuláš 
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