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REDAKČNÍ  RADA VARUJE:

Komiks  provozovaný  na  stránkách  Estavely je  nebez-

pečný,  námětově  chudý,  adrenalinový,  žánrově  pokleslý,
výtvarně  ubohý  a  graficky  primitivni'.  Při  delši'  konzumaci,

zejména na veřejnosti, může dojít k naprosté ztrátě všech

kulturních  hodnot,  předsudků,  růžových  brýlí  a  společen-

ských  prestiží.

Jinak  hledáme  další  přátele  a  příznivce  komiksu  s  ne-

konvenčni'mi  nápady a nekonečnou představivostí. Máte-Ii

dobré  nápady,  zaji'mavé scénáře,  umi'te  kreslit,  psát i vepi-

sovat, máte dobrý odhad a přehled. Znáte-li někoho, nebo

chcete  být  sami  sponzory,  distributory,  ozvěte  se  skrze

Estavelu  a  nebo  e-mail: vendelin  karbit @  Post.cz.

Vendeli'n  Karbid  děkuje.

MILÝ

KOMIKSOVÝ
FANATIKU.

Dostává  se  Ti  do  ru-
kou  malé  pokusné  dílko,

které  vzniklo  na  kolenou

pár   obyčejných    bezvý-
znamných jeskyňářů  ...

V dnešni' době, kdy je

možné  létat na jiné  konti-

nenty, najímat si tam nosi-

če   a   provádět   exotické
výpravy.  Při'mými satelitni'-

mi   přenosy   takto   repre-

zentovat doma  i  ve světě
svoji    velikost.    V    době

špičkových   videokamer,

které jsou  schopné v prů-

měrných    rukou   zplodit

exkluzivní a žádané zábě-
ry. V době, kdy si pomocí
dokonalých   počítačů   na-

prosto samozřejmě přesa-
zují  krápníky,  jako  rajčata

na zahrádce .„

V  průjmu   nových   in-

formací,  extrémni'ch  stylů

a  uměleckých  směrů,  kdy
nikdo    nic    neci'tí,    všichni

vědí všechno a nikdo neví

ani  to  málo  proč  vlastně

existuje.   Tehdy,   kdy   se

ztrácí  i  vkusu  a  lásky  po-

jem   a   obratnými   řečmi
lze    bravurně    komukoli

dokázat   nezbytnost   své-

ho  bytí,  nejvyšši' čistotu  svých  myšlenek a  největši' dokona-

lost své tvorby.  Právě,  když v  naprosté dokonalosti  hledá-

me něco ještě dokonalejši'ho,  kdy peníze jsou ten  Nejvyšši'

Bůh,  který si  může  dovolit vše  a ještě vi'ce  ...

... Tu  náhle ze zapáchaji'ci' černé di'ry vylézá hrbatý při-

vandrovalec.  Stojí ve  své  nouzi  proti  proudu  času  s  rozta-

ženýma  rukama  a  pocity  sebevraha  letícího  ze  střechy
mrakodrapu.  Ne  nepodoben  kamenu  stěži' odolávajícímu

proudu  řeky či stromu  na skále v poryvech větru.
Všechny  uvedené  obtékají fráze,  kýče,  konvence,  ze-

žmoulané bankovky a pokálené toaletní papíry. Onen schi'-

zák bere do ruky tužku, dovolí si ji držet hrotem dopředu,

pojednávat  laciné  papíry svými  neohrabanými  tvary a  do-
konce si troufá svým  nečitelným  rukopisem  cosi  sdělit ...

...  Nebojte se ho. Ta tužka je měkká, tupá, okousaná a

on je ubožák.
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SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ

NEFUNDOVANÉHO AUTORA ...

ACETYLÉN  -  Hořlavý,  někdy až vybušný plyn,  který  vzniká  při  re

akci  karbidu  vápni'ku  s vodou.  Acetylénka -  karbidka.

AUTOMATIKA -Při`stroj,  kterÝ se nasazuje  na potápěčské tlakové

láhve,  má  většinou  dva  stupně a  louži`  k dýcháni. pod  vodou.

BÁDÁN`  -  Lidový  výraz  pro  amatérský  i  profesionálni'  průzkum

všemi dostupnými prostředky a způsoby, výzkum Čehokoliv, i jes-

kyní.

BÉČKO   -   Označeni`   méně   schopných   jeskyňářů   těmi   všeho-

schopnými.

BLBODl.RA -  Hanlivé  označeni.  pro  malou  bezvÝznamnou jesky-

ni,  zejména  Špičkovými  speleology.  Zkušený jeskyňář však vi.,  že

i malá jeskyně má své kouzlo a význam.

BLOKANT  -  Všeobecriě  horolezecko-jeskyňářská  pomůcka,  na-

př.:  Gips,  Boggips,  Júmar,  Malpa,  Spelet,  Strmeň,  Croll,  Poygnéé,
Gibon,  Kon8, Sunt. Tato Široká plejáda vÝstupových prvků  patrně

nikdy  nebude  konečná.  Obyčejnému  speleoalpinistovi  stači` tři  z

uvedených.

CAJKY -Šplhadla,  lezátka,  strojky  apod.  Všeobecný  výraz  pro  u-

ži`vané  pomůcky.  |ejich  uži'váni' se  ljši' podle slengu  uživatelů.

CVAKNOUT -Zacvaknout, vycvaknoui -většinou  se připnout ne-

bo  odepnout  z  lana  nebo  koivení.  Vžilo se  podle  typtckého  zvu-

ku  karabiny  doprovázejíci.ho  tento  úkon.

DEVIÁTOR  -  Jednoduché  zařízeni`  odklánějíci'  lano,   tudi`ž  i  spe-

leoalpinisty mimo nebezpečí (pád kamenů, ostré hrany, voda, že-

ny  apod.)

DEVIOVAT -  Devíace,  deviant  -  provádět  odklon  od  nebezpeči`

všemi dostupnými prostředky.  Deviant -to ani nemusi' být člověk,

jeskyňář je  to v  naprosté většině  při'padů.

DÓM -Větši' prostora v jeskyni.  Zni' to vznešeně a proto se  užívá.

GALERIE   -   Většinou   visutá   chodba,   nebo   patro   do   prostory.

Většinou  bývá  ozdobena  krápníky.  Odborně  je  to  reljkt  vyšši'ho

Patra.

lzoFÓLIE       -        llegalit       vylepšený        hlini.kovÝm        nátěrem.

Pravděpodobně  ji  vymyslel  jeskyňář  zahradník  při  pěstování  raj-

čat. V krizové situaci dobře drži' teplo a ochráni. před nastuzeni'm.

|lsTIT -Zajistit -Provést ochranu  sebe  sama  nebo  někoho  (něče-
ho)  před  pádem.  Provádi.  se  většinou  lanem,  nebo  ocasem  s  ka-

rabinou.

KARABINA -Typicky horolezecká pomůcka, která cvaká nejhlasi-

těji.  Uži'vá  se  naprosto  se všemu,  tudíž  reprezentuje  nejširši' škálu

pomůcek.  Slouži`  i  k utahováni' šroubů  a  otvi'ráni' piva.

KARBIDKA -Při'stroj,  ve  kterém  docházi' k chemické  reakci  karbi-

du  s vodou,  kde jsou  oba subjekty rozděleny.  Kape Vám  na  kar-

bid?!?  Pak  určitě  svi'títe.

KLADKOSTRO| -Vě`Šinou  naprostá změt. karabin, cajků, smyček

a  lan.  Slouži'  k  pohodlnějši.mu  vytahováni'  materiálu  a  nepohybli-

vÝch  jeskyňářů.

KLENBA -Výraz  pro  strop jeskyně,  dómu  nebo  prostory.

KLETRÁK -Malý  horolezecký  batoh  na  10 -20  kg cukru.

KOKSNOUT  -  Brněnský  výraz  pro  detonovat  (vybuchnout,  ex-

plodovat).

KOMl.N -Chodba,  která  vede strmě vzhůru.  Po  dolezeni' na jeho

konec  většinou  zazni`vá  nedeíinovatelné  nepublikovatelné  slovo.

KPZ  -  Krabička  posledni`  záchrany.  Obsahuje  všechny  potřebné

věci  k záchraně v /eskynl  (desetikorunu  apod.).

KRAS  -  Vápencová  územi.  na  kterých  se  nalézaii'  ieskyně  a  pro-

pasti.

KRPÁL -Český výraz  pro velice strmé  stoupáni' a  kopec.

MEANDR -|eskyně,  která  se  různě  krouti' a  kličkuje.

NÝT -Všeobecně kotveni` do  skály k  tvorbě  přepi`nek. jeho  trvan-

livost je  při`mo  úměrná šikovnosti ieho osazovatele a  kvalitě pod-

kladu.

OBJEVY  -  Hezký  pocit  /eskyňáře,  proniknuti`  do  neznámé  jesky-

ně.

OCAS -  Lanová  smyčka,  která  se  všude  plete  a  zavazí.  Na  konci

se většinou kývá karabina, za kterou se občas alpinista přicvakne.

PANENKA -Způsob smotani' lana. Vznikl  pravděpodobně tak, že

osamělému  horolezci  připomi'nalo  šti.hlou  ženskou.

PONOR -|eskyně,  kterou  se ztráci` voda.  Vytéká ve  vÝvěru.

PORTÁL -Vchod do  podzemi. větších  rozměrů.

POVODŇOVÁ  CHODBA  -  Zde  teče  voda  pouze  za  povodni'

a  dešt'ů.

PŘILBA -Speleologická přilba  bývá ověšena  mnoha nesmysly -la-

serem,  baterkou,  baterii',  izofólii`.  Či`m vi.ce váži',  ti`m snadněji láme

Vazy.

PROPAST  -  Studna,   Šachta,   šluchta.  Většinou   různé   názvy   pro

svislou jeskyni.  Přiístup většinou  po  lanech,  nebo  žebři'ci'ch.

SEDAČKA  -  Sedaci`  úvaz,  sedák.   Postroj  děli'ci'  se  na  pohodlný

a  nepohodlný.  Většinou  slouži`  k  vyčkáváni`  speleologa  na  svého

kolegu   nad   přepi'nkou.  V  praxi   to  jsou   dva   pásy   na   stehnech

a V  Pase.

SIFON -Mi'sto kde většinou skončí jeskyňář a  nastupuje potápěč.

Polosifon je  mi'sto,  kde  postupuji' pouze srdnati' a otužili. jedinci.

SINTR -Odbomý vÝraz  pro  krápni'k,  hmotu,  která  krápni'k dělá.

SLAŇOVACí   BRZDA   -   Slaňovátko,   Peczl,   Rack,   osma   apod.

Při'stroj  ke  spouštění se  do  propasti.  různou  rychlosti'. Toto je  od-

vislé  od  zručnosti  uživatele  (béčka jezdi' pomaleji).  Žádné  koleč-

ko  v  při'strojj  se  netoči.!

SOMROVADLO -Žebradlo  brněnsky.  Usárna -batoh vzor U.S.A.

SPELEO  -  Prestižni`,  odborně-populární,  jedinečný,  všeobji'maji'ci',

ilustrovaný  a  velice  žádaný  časopis  České  speleologické  společ-

nosti.

SPELEOLOGIE  -  Vědni`  obor,   zabývaji`ci-  se  důlni`mi   di.ly,   kanály,

studnami,  vykopávkami,  sklepy,  podzemím,  dutinami  v  různých

materiálech,  grottami,  Štolami  a jinými jevy,  kromě ).eskyni'.

SPRÁVA  CHK0   MK  (ČK,  JK  apod.)  -Státni'  Útvar  zabývaji.ci'  se

ochranou  krasu  a  krasovÝch  Útvarů  zejména  před jeskyňáři.

STUPEŇ  -  Přerušení táhlé  propasti  na  menši'  di'lky.

SUŤOW KUŽEL -Hromada  kamení většinou za vchodem a pod

komi'ny,  při  pohybu  po  něm  bývaji`  slabši` a  ti'm  i  pomalejši' jedinci

dole  zasypáváni  těmi  navrchu.

ŠEDESÁTKA -Lano dlouhé 60 m.  Lano kratší 3  m se nazývá smyč-

ka.

ŠKRAPY -Vápencové kameny vyzdobené  rýhami, žlábky,  krucán-

ky,  otvory,  otvůrky a  di.rkami. V ddi.rkách  občas rostou  kytičky.
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ŠTOLA -Uměle vyrubaná di.ra  do  skály.  Doména  speleologů.

TRANSPORŤÁK   -   Speciálni.   jeskyňářský    přepravni`   vak   (pytel)

s  různými  oušky a  popruhy. Tvrdí se že je  nepromokavý.  Nosi' se

v  něm  převážně  šíleně  namuchlané  lano  a  svačina.

TRAVERZ -Přechod  pomoci' lan vodorovně z  místa A do  mi'sta  8.

TVRDšl'  NÁTURA  -Jedinec,  kterÝ  zvládne  i   zdánlivě  nemožné

(vstávat v pět ráno,  plavat bez neoprénu  Ípotápěčského obleku,
kde  se  optimálni' teplota  udržuje  čůráni'm|  v  ledové  vodě,  jíst  ru-

kama apod.

ÚŽINA  -Postrach  všech  objemnějši'ch  jeskyňářů.  Před  ni.  se  ob-

vykle  odkládaji`  různé  součástky výzbroje a  výstroje.  Průsiup  ob-

vykle  doprovázi' různé  nadávky a  hekáni'.

VANILKA -Končetina,  noha.

VÁPNl'K -Naprosto  staročeský  lidový  název  pro  sintr (krápni'k).

VYSTRO|lT  -  Odstrojit  jeskyni,  propast.  Vybavit  nebo  zbavit  jes-

kyně  lan  a  ostatni`ch  přenosných  pomůcek.

VYvl'|EČ -Karbidka  s  ti`m,  že je  to  vÝraz  pro  zajímavý  a  rukoděl-

nÝ  domáci' vÝtvor,  specielně  konstruovaný  pro  zátěžové  uži'váni'.

YPSILONKO -Kotveni' lan  ve  tvaru  písmene ypsilon.

ZAKLl'NIT -Většinou  uměle vměstnat  kámen, vkli'něnec, jeskyňá-

ře  tak,  že  se  zase  musi' většinou  uměle  a  déle vytahovat.

ZÁVRT -  Mi'sto  v  krajině  ne  nepodobné  trychtýři  (něm.),  nálevce

(czech.),  lieviku  (slov.)  Pod  ním  se obvykle  nacházi'  nějaký  kraso-
vý  útvar.  Občas  z  něj  vytahuji' jeskyňáři  pomačkané  kbelíky  s  hli`-

nou.

NĚKOLIK  ŘÁDKŮ  (1)  .....

Nebývá  zvykem  uvádět  komiksové  di`lko,  ti'm  spíš  ten-

to  upocený a  upatlaný pamflet.  Loni  na jaře jsem  se dostal

do poněkud vyji'mečné životni' situace, takže jsem začal  tr-

pět  různými  dejme  tomu  tvůrčími  přetlaky,  které  bylo  po-
třeba  odventilovat.  V  této  situaci  se  obvykle  chodi'  na  zá-

chod, eventuelně do hospody.  Protože mne začaly proná-

sledovat  různé vize,  vzal jsem  do  ruky tužku a  pustil  se do

toho.

Už  prvni' akce,  kdysi  v  roce  1981,  byla  dost vÝjmečná.

Di'ky  mým  obětavým  a  nezištným  kamarádům  neskončila

kanibalismem,  stavebni'mi  výtvory,  ani  krkolomnými  horo-

lezeckÝmi  výstupy.  Předevši'm jsem  opustil  ideu  býti  doko-

nalým,  nejlepši`m  a  nepostradatelným  speleologem.  |sem

rád,  že se  to  stalo velice  brzy.

Duch jeskyně a  klobouk  s  liškou  je  etapa,  kdy  pod  ve-

dením  pana  L  P.  skutečně  vzkvétala  naše  skupina,  pokou-

šeli  jsme  se  něco  dělat  a  nějak  působit,  vznikala  speleolo-

gická společnost. |ako nově vzniklá skupina jsme byli znač-
ně  povrhováni  vyspělejšími  organizacemi,  takže  jsme  se

raději  pouštěli  vlastni'mi  cestami.

Dokladem    hledání   jsou    i    epizody   Zvonivé   jáma

a    Barazdaláše.  Pravda  nejsou  to  naše  jediné  výstupy  (se-

stupy).  Ty  stovky  úspěšných  jsou  již  dávno  zapomenuty.

Důležité  bylo  hlavně  to,  že jsme  si  nidky  nezoufali  ani  Na

žebříku,  v  Rumunsku,  na  Slovensku.  To,  proč  jenom  my

mluvíme  sprostě  a  jenom  nám  se  stávaji'  drobné  nehodi`

svědčí fakt,  že  se  zvýrazňují  pouze  úspěchy.  |e  třeba  zvi-

ditelnit  i  svoje  porážky,  abychom  si  uvědomili,  že  to  důle-

žité, je  někde jinde  ...

Od  nepaměti  lákal  lidi  tajuplnÝ svět jeskyní.  Vody mi-

zející v podzemí stejně iako   temné sluie ve  skalách vždy

přitahovaly  přemýšlivé  a  Činorodé  lidi,  kteří  se  pak  snažili
tyto záhady rozluštit.

Proniknou[  do  říše věčné  [my,  tam  kam  dosud  lidská

noha  nevkročila,  však  nikdy  nebylo  snadné.   Skupinky  na-

dšenců,  které  se  o  to  pokoušely,  se  téměř vždy  pohybo-

valy na samé hranici lidských možnos[Í, odpovídajících da-

né době. Radost z odhalování tajemství přírody byla obvy-

kle  placena  velikým  úsilím  a  velmi  často  i  značnÝm  rizi-

kem.

Na této skutečnos[i nic nemění ani to, že dnes ie k dis-

pozici podstatně lepší technické vybavení.  Rovněž tak ne-
ní rozhodující to, že dnes do jeskyní nesestupují pouze ba-

da[elé  pracující  pro  vědu,  ale  přichází  sem  mnoho  mla-

dÝch  lidí,  kteří zde  tráví svůj volný čas a  obohacují svůj  ži-

vot  nevšedními  zážitky  z jeskyní a  všeho,  co  s  nimi  souvi-

sí.  Stejně jako dříve,  i  nyní je  speleologie zároveň  krásná  i

nebezpečná.

Příběhy, které se zde před vámi  odvíjejí, jsou  ztvárně-

ny  na  základě  sku[ečnÝch  událostí.  Jeskyňářská  Činnos[ je

bohatá   na  různé zajímavé a  někdy až neuvěřitelné přípa-

dy.  Většinou  však  o  nich  vÍ  jen  přímí  účastníci,  případně

ještě  několik jeiich  blízkÝch   přátel  a  vše  pak  rychle  upad-
ne v  zapomnění.  Pro[o je  nutné  oceni[toto  dílo,  které  vý-

stižně  a  s  hlubokou  znalostí věci  zachycuje  několik  [ako-
vÝch[o příběhů. Au[or zde Íormou  humorně laděného ko-
mixu  se    zvláštním  a  iemu  vlas[ním  koloritem    předkládá

jeskyňářské   veřejnosti   mnoho   cennÝch   poznatků,   které

pos[upně  nasbíral  během  své  dlouholeté  speleolosické
činnosii.  Při  pročí[ání  těch[o  příhod  si  většina  z  nás  jistě

vzpomene  na  mnoho  podobných  situací k[eré isme sami

prožili. A přitom si [aké uvědomíme, že téměř všechny ve-
selé historky z jeskyní, které  jsou   dnes s úsměvem vyprá-
věny, mohly velice snadno skončit špa(ně a že jen díky ne-

uvěři[elnému  štěstí vše dobře dopadlo.  Bohužel,  byly  i  ta-

kové  případy,  kdy  ten  příslovečnÝ  kousíček  š[ěstí  chyběl.

Pokud by tam však  ten chybějící maličkÝ kousek  štěstí byl,

byl by dnes [entÝž příběh podáván jako veselá historka.

Přeji  tomuto  dílu,  aby  bylo  přijímáno  jako  nevšední

svědec[ví ze života, aby nezůstalo osamocené a  aby nám
bylo vždy zdrojem zábavy i poučení.

Kocour
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NĚKOLIK  ŘÁDKŮ  (11)  ...

...  Potom přišlo  nové období, ukončení starého období a  ně-

komu  to  připomínalo  revoluci.  Pamatuji  si  jak  nás  kdysi  učili  ne-

návidět   západni'   imperialisty   (Rakousko),   pak   nám   to   samé

Rakousko  jako  první  otevřelo  dveře  a já  se  toulal  s  pusou  dokc>

řán  Vi'deňskými  muzei.  Zadarmo.  Po  deseti  letech  nás  opět  uči'

kdosi  nenávidět  Rakousko.

Podobné  procesy vypluly i  mezi jeskyňáři  a  to dvěma fencr

mény:  Čas  a  peníze.  Obojího  zoufalý  nedostatek,  který  pozna-
menal  nenapravitelně  kdysi  dobré  pohodové  vazby.  Pokrok  šel

kupředu, stejně pokrokově vypadaly i průšvihy starÝch jeskyňářů.

jedna  z  mých  prvni'ch  akcí  na  Slovensko  (83)  byla  do jesky-
ně  |avoíinka.  Dodnes  si  ji  pamatuji  jako  krasový  fenomén  se

svÝm  kouzelným  samozavíraci'm  sifonem.  Bylo  by  Škoda  ji  a  ce-

lou záchrannou akci nenakreslit. Tímto se omlouvám autorovi pa-

nu  S.  P. a slovenským jeskyňářům, epjzoda skutečně nesnižuje a

nezesměšňuje Vaši  odvahu  a jeskyňářské Úsilí.

Atmosféru  epizody ze  severni'ch  Čech jsem  vykreslil  pamě-

t.ově  podle  mých  dvou  vandrů  do  této
oblasti.  Ze  článku  ve  Speleu  jsem  měl

ohromnou  radost  ti.m,  že  byl  dotažen
do konce a  ti`m,  že trochu  posunul všu-

dy při.tomné  pády  lidi' a  kameni` do jiné

Úrovně.

|inak doufám,  že jsem ani při'liš ne-

naštval  naši  speleologickou  záchranku,

nebot.  nehody  v jeskyni'ch  jsou  přede-

vším   jejich   záležitostí.    |ejich    zprávy

jsou velmi poučné, bohužel vždy chybí
to,  co se  událo  před  nehodou. Snad je

další  ostré  zásahy  a   nehody  ortodox-

ních  lidiček  a  propanbutanů  nerozhá-

žou.  A  na   závěr  ten   doktor  pohoto-
vostni` služby,  kterého  můžete  sponz®

rovat se jmenuje  MUDr.  Řezník  ...

...  RECENZE  NEZNÁMÉH0

AUTORA  ...

...  |inak  si  prosi'm  na  Vašem  Článku

všimnéte toho,  že nenabízí žádná  řeše-

ní,  zná jen  otázky.  Ři'ká,  že je zapotřebí

změnit   přístup   ke   čtenáři,   ale   neři`ká

jak.  Pi'šete, že zde vycházi' články,  které
s  jeskyňářstvím  nesouvisí,  ale  nepi.šete

jaké.  Prostě jenom  kolem  sebe  mláti'te
bez stopy pozitivni.ho řešeni'.  Pokládáte

své  individuální  ego  za  mi'ru  věcí,  za

soudce, za něco může být jenom spo-
lečné a nějak, byt. klopýtavě, konsenzu-

ální.  Pokud  mi  dva Či  tři  lidé řeknou,  že

něco je  zde  špatně,  tak  musi.m  ragovat

a  věc  změnit.   Pokud  mi   napíše  jeden

člověk,  zamysli'm  se  nad  ti.m  a  zeptám

se ostatních, zda tomu tak vůbec je. Ve

vašem  vesmíru jste ovšem sám.

Mysli`m,   že   to   byl   sám   svámidži'

(ale určitě Chogyam Trungpa), který va-

roval, že díky meditacím -soustředěni'm na sebe -se stane člověk

soustředěný   na   sebe,   že   jeho   ego   je   jemnější,   ale   silnějši`.

Potkávám  castanedovské  osobnosti  a  většinou  to jsou  lidé,  kteří

jsou  neschopní žít ve společnosti,  v  rodině a  proto volí cestu  o-
samělého bojovníka (vždy když položíte vedle sebe slova pokoj-
ný  a  bojovni.k,  tak  ten  bojovni.k,  to  nakonec  vyhraje  i  v  činech,

které  se  stále vi`ce  deformuji`).  Platí za  to  ztTátou  sociálních  vzta-

hů.  Podobný  proces  je  patriý  i  ve  Vašem  článku  -  převládá  ten

druh   kritiky,   která   nezná   řešení  a   nesměřuje   k   nápravě   věcí.

Převládá  bojovník  nad  pokojem  a to  nemluvi'm  o  moudrosti  po-

cházeji'ci'  z  pochopeni.,  jež  odbourává  hranice  mezi  lidmi.  Vy je

naopak vytváříte svou  výlučností.

Těším  se  na  Vaši'  odpověd.  a  pokud  ji  nenapi`šete,  budu  to

brát jako  ztrátu  odvahy  bojovníka.

V Úctě a s pozdravem ...
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Speleologická záchranná služba ČR

Aktivní účastni'k  lntegrovaného  záchranného systému

České  republiky

RESCUE  REPORT
Noviny v novinách aneb aktuálni' zpravodajství pro Členy

České speleologické společnosti

CVIČENÍ SPELEOLOGICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

INTERSPIRO 99

Dne     17.7.1999         proběhlo    součinnostni'    cvičeni`

Speleologické záchranné služby za  účasti  stanic č.1  Český

kras, č.2  Plzeň, č.3  Moravský kras v jeskyni Piková dáma na

Holštejně.  Cvičení  bylo  zaměřeno  na  ověřeni'  zkušenosti`

a znalostí z cvičných ponorů a transportů zraněného v no-

sítkách na otevřených hladinách. Zde poprvé proběhl cvič-

ný   transport nosi'tek spolu se zraněným přes sifon pod ky-

vadlem do prvni' vzduchové kapsy.  Maximální hloubka po-

noru  4  m,  horjzontální  vzdálenost  cca  15  m.  Nosi'tka  do-

provázeli  tři  potapěči,  přičemž  nosi'tka  typu  SKEDCO  byly
zafixovány  na  delši'  expresce  na  hlavní vodíci'  lano  přes  si-

fon ( průměr lana 9 mm ). Zraněný byl vybaven suchÝm ne-

oprenovým  oblekem,  takže  pouze  v  podoveralu  vklouzl

do  neoprenu,  který    mu  zaručoval,  alespoň  částečný  te-

pelný komfort.  Dále byla použita celoobličejová maska  lN-
TERSPIRO a jedna kyslíková lahev, která byla umi`stěna  me-

zi  nohama  zraněného.  Zraněný  byl  celý  fixován  v  nosi't-

kách,  pouze jedna ruka zůstala volná pro dorovnávání tla-

ku a pro komunikaci s nejbližším  potapěčem v případě ná-

hlého výskytu  obti'ži'.  Samostatný ponor s  transportem jed-

né  osoby  jedni'm  i  druhým  směrem  trval  zhruba   10  -  15

min.  Ponor  byl  záměrně  situován  do  cvičné  lokality  pod

kyvadlem  v  Pikové dámě,  kde je známo,  že  prostory  pod
hladinou jsou  prostorné a vhodné  k těmto  účelům.  Cílem

akce  bylo ověřit schopnost transportovat vážně zraněnou

osobu  přes  sifon  či  vodni' překážku  pomocí kyslíku  a  nosi'-

tek.  Na základě transportu pěti osob přes sifon (  Koutecký,

Kyselák,  Matuška,  Štos  a  Kocourek  )   bylo  ověřeno,  že  za

ideálních  podmínek je tento transport možný.  Poděkováni'

patří ZO  ČSS   6 -19  Plánivy   a  stanici  SZS č.  1  ČeskÝ  kras.

ELEKTRONICKÁ PostA VE SPELEOLOGICKÉ

ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ ČSS

lnformace   pro   širokou  jeskyňářskou   veřejnost,   která

má  při'stup  na  internet.  Na  ni'že  uvedené  adresy  můžete

zasílat  aktuálni'  náměty,  změny  na  lokalitách,  připomi`nky,

návrhy a veškerou korespondenci. Stači' si jenom  libovolně

zvolit   adresu   dané   stanice   SZS   a   můžete   směle   zači`t.

Stanice  č.1   Český  kras  -rescue.szsl©post.cz,  stanice  č.2

Plzeň  -  rescue.szs2@post.cz  ,  stanice  č.3  Moravský  kras  -

rescue.szs3©post.cz,   stanice   č.4   Severni'   Morava   -   res-

cue.szs4@post.cz. Současně pro Vás připravujeme WWW

stránky  Speleologická  záchranná  služba  ČSS.

K ZAMYŠLENÍ !?

Ještě  před   tím,  než  v  při'šti'm  či'sle  Estavely  zveřejni'me
"Návod  na  použiti'  Speleologické  záchranné  služby"  a  fi-

nančni' sazby  za  ostré  zásahy,  vyzýváme  širokou  jeskyňář-

skou  veřejnost,  aby  si  po  deseti  letech  od  pádu  komunis-

mu  uvědomila,  že  každý  jedinec  je  plně  zodpovědný  za

své  konání a činy.  Existuje   totiž  mnoho  takových  ...  řekně-

me -nezodpovědných  ?!

UVĚDOMujETE   SI   MOŽNÉ   DUSLEDKY   VAŠEHO

POČÍNÁNÍ V |ESKyNÍCH,  KDy DOBRODRUŽNÝ VÝLEr
NEBO  PRACOVNÍ  AKCE  SE  MUŽE  ZMĚNIT  V  Boj  0
HOLÝ   ŽIVOT  A  V   PŘÍPADĚ,   ŽE   NEjsTE   POJlšTENISI

MUŽETE   ZPUSOBIT   I   VELIKE   OBTIŽE   PŘI    PLACENÍ

TISICOVÝCH ČÁSTEK ZA ZÁCHRANNOU AKcl  i

PopřemÝšlejte  !  Ta  tam  je  doba,  kdy  toho  bylo  hodně

zadarmo.   Dnes   můžete   přivézt   do   pěkného  finančního

maléru nejen sebe, ale třeba svoje pozůstalé rodiny. Takže

při'ště  ve  zdravi'  ahoj.

l.EVROPSKÉ SYMPOZIUM

SPELEOLOGICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB

Ve  dnech  30.10J)7.11.1999  se  uskutečnilo  celoevrop-

ské  setkáni' speleologickÝch  záchranných  služeb v němec-

kém  Goppingenu.  Za  ČSS  se  zůčastnila  stanice  č.1  Český

kras,  č.3  Moravský kras  a  č.4  Severni' Morava.

Upozornění :
Sport provozovanÝ na stránkách ESTAVELY, může bÝt

životu  nebezpečný a  Speleolosická záchranná služba dcr

poručuje  začátečníkům  členství  ve  speleolosických  klu-
bech České speleologické společnosti. Zbytečně neriskuj-
te a  nepřeceňujte svoje si.Iy  !  Většina  popisovaných  lokalit

se  nachází  na  území  CHKO  a  NPR.  Řiďte  se  proto  ná-
vštěvními řády a dodržujte pokyny ochrany přírody.

. . . vi'te co dělat při nehodě?
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Zéchrdhnó trdh5i)®rtní
Spele® - d[p techhlkd

Si'dlo  firmy:

Bukovinka 47

679 00 Křtiny

CZECH  REPUBLIC

Mobjl. 0601/53 69 03, 0606/89 22 03
Tel.: 05/35 67 20

KWD-#A-`#ď®
ZAJEZOY . VYBAVENl .MAPY. MUZI KA

netradlčni cestovka a vobchůdek v podcliodu

Hlavní vlakové nádraží ČD    KATALOG zájezdů ZDARMA
odjezdový podchod                      největší výběr F&C muziky
P.O.BOX 714, 66314 Bmo        .spacáci.stanové.batozi
05/42210660   0603 441814
fax + zázn.:  05/42120138
mail:  kudma.kct@bm.czn.cz

www.kudrpisy.cz

•struny.mapy.plány....

Po - Pá 8:00  -18:00
8:00  -18:00

výběr z našicl` specialit (každoročně)

•   k Atlantiku.a PO Stopácr` Keltů dofranmuzskó Brotané, ak> i irska.
Skotska.Anglk9,Spanébka

.  pob)m/  u českych  krajanb v  rumunském  Banátu  (návrat do
19.stol„ koňové, jeskyně , skály, Dunaj)

.  temálni  toulky  s  nejznárréjši"  trampskými  i  folkovými
zpěváky (Daněk, Lenk, Janoušek ,... )

• Pravoslavné kláštery rum  Bukoviny, Buiharska, Makedonie. Řecka
•horskésilvestry-onK:kóhory,Šumava.Roháč®,VeikáFatra
•Přechodyslovenskych,iiimunskychadaBlchPohoři
• delta Dunaje na iodich i péšky
•  Cesty Středomořím (Koisika, Řecko` Turecko .,.)
•SkandináviizapoEámikruh
• Cykl otou l ky F!akouskom. Ct`orvatskem, Korsikou , S k)vinskem

. třidíiný kočovný folk&country festiválek Kudmovo okok>bm-o
•školawindsurfingu  a  kurzyjízdy na konich

levně celým světem. prostorem i časem. často s polopenzí
pěšmo. kolmo. lyžmo. koňmo. loďrno. letmo.vždy s ©

RestauracepARLÁ\F\!;;[ĚN`T-
Římské náměstí
ve středu  města Brna

ponděli  -Čtvrtek
pátek -
sobota -
neděle -

od  10.00 do 24.00 hodin
od  10.00 do 00.01  hodin
do  12.00 do 24.00 hodin
od  12.00 do 22.00  hodin

Nedílnou  součásti  bměnského  parlamentu  je  netíadični  parla-
mentní muzeum s mnoha zajímavými exponáty, které ve Vás na-
vodí atmosféru dob minulých, dobrých i  Špatných,  slavných  i po-
kořujícich, zkrátka historických. V brněnském parlamentu si  kaž-
dý  najde  svůj  koutek,  ať  se  zajímá  o  První  republiku,  Druhou
světovou válku,  padesátá léta,  rok  1968 nebo Sametovou  revo-
luci.  Velmi zajimavé je také  kontroverzni  muzeum totality.

vaky H20 stop - vysokofrekvenčně svařované - určertó pro
canyoning  a  průstup vodními jeskyněmi  nebo vhodné jako
vložlq/ do ďansporinich vaků. dále transportní vaky modol

GOUFFRE  BERGER 35L a
CHEVE 45  L.  H20 stop lékámičky,  nepromokavé obav

na  vystrojovacl  plánky

Kontik' :
Kuniólq,i 47, 679 02,  Rájec - Jestřebí,  Ceská republika.

GSM 0606 919 765.
0506 43 38 42. E - mall : oldrich.stos@usa,net

Gu„L&R
Vaše aktíviú dovolená

HORťbpo::#,a,t:řkáy:čŘ,%%runsko,

KOIA (Podkarpatská Rus, Rumunsko,
DolomityRakouĚkRo,,sEr)ancie,Mad'arsko,

RODINNÁ DOVOLENÁ
LYŽAŘSKÉ POBYTY

Žádejte podrobnější informace

CK GULLIVER, Šumavská 15, 602 00 Bmo,
tel.: 0541213311, fax: 054159 2305

e-mail : info@ckgulliver.cz,
internet: www.ckgulliver.cz
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