Lezecký deň 1 SRT Jaskyniarska škola 25.4.2021
Napísal: Miroslav Zverka 27.4.2021

V nedeľu 25.4.2021 Jaskyniarska škola zorganizovala Lezecký deň 1 SRT – jednodňový kurz
na Havranej skale pri Smoleniciach určený pre záujemcov, ktorí sa chceli naučiť a spoznať
základy Jednolanovej jaskyniarskej techniky (Single-rope technique – SRT). Na jeho priebehu
sa z radov inštruktorov podieľalo niekoľko legiend slovenskej jaskyniarskej expedičnej
komunity a medzi účastníkmi nechýbala ani významná legenda slovenského speleopotápania
Jozef Gliviak, ani stále aktívny Peter Kubička ala KUBI. Oboch mohli prítomní vyspovedať
a dozvedieť sa tak niečo viac z ich významných aktivít.

Doktor Branislav Šmída (v pruhovanom) objasňuje SRT jaskyniarsky postroj a viazanie uzlov.
Foto: © 2021 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka
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Kurz Jaskyniarskej školy otvoril doktor Branislav Šmída – úspešný slovenský expedičný
jaskyniar, vedúci niekoľkých významných výprav a expedícii do pralesov aj náhorných plošín
v krasových oblastiach, účastník významných objavov, úspešný dokumentátor, známy mapér
venujúci sa v posledných rokoch popri bohatej jaskyniarskej a publikačnej činnosti
aj výchove nových záujemcov o jaskyniarstvo. V úvode prítomným priblížil význam
jaskyniarskej jednolanovej techniky pri objavovaní jaskýň, bezpečnosť a predstavil vhodný
výstroj pre úspešných jaskyniarov. Upozornil na rôzny význam a bezpečnosť základných
dvoch uzlov pri SRT, ktoré sa následne účastníci učili viazať. Potom sa účastníci vystrojili
za pomoci inštruktorov, medzi ktorými bol aj ďalší veľmi úspešný expedičný jaskyniar nie len
z vertikál Marcel Griflík (Velebit). Zo strednej a východnej časti Slovenska prišli podporiť
výchovu nových jaskyniarov aj mladí inštruktori ako Juraj Kankula ml., nechýbala ani
Barbora Miškeje (slovenská ženská rekordérka v zostupe do najväčšej hĺbky v jaskyni, 2019),
Rado Kupec (všetci traja z HKŠS), Laci Krokovai z Badizer Ardovo a z OSJM Miro Zverka.

Zlanenie Havranej skaly účastníkmi.
Foto: © 2021 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka

Po vystrojení sa a pochopení fungovania výstroja nasledovala skúška odvahy – zlanenie
z vrcholu Havranej skaly. Následne výcvik pokračoval výstupom vo voľnom priestore a popri
stene, pre pokročilejších boli pripravené na učenie sa prechody cez medzikotvenia
a horizontálny traverz mimo stenu – vo vise. V priebehu dňa inštruktori účastníkov učili
správne sa vystrojiť, viazať používané uzly v jaskyniarstve, pochopiť podstatu výstroja
a pohybu po lane pri jednolanovej jaskyniarskej technike, spoznať základné limity lezeckého
vybavenia a účastníci sa popri tom mohli dozvedieť aj niečo o samotnom jaskyniarstve.
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Výučba prebiehala v malých skupinkách aby sa inštruktori mohli pozorne venovať otázkam
od účastníkov a samotnej dôslednosti prevedenia jednotlivých činností.

Učenie sa osmičkového uzlu, inštruktáž k technike lezenia SRT od Barbory Miškeje (v strede). Pri
základnom nácviku výstupu po lane jej pozornosti nič neušlo.
Foto: © 2021 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka

Nácvik SRT zručností na stene pod dohľadom inštruktorov.
Foto: © 2021 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka
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Kurz prebiehal počas príjemného jarného počasia, ktoré sa podpísalo na skvelej nálade
jednotlivých účastníkov. Bohatý program sa podarilo splniť do skorých večerných hodín.

Nácvik na stene a vyplňovanie testov s následnou kontrolou správnosti a diskusiou s inštruktormi.
Foto: © 2021 Jaskyniarska škola, Miroslav Zverka

Absolventi sami zistili, že zručnosti je potrebné naberať celoročne pričom Jaskyniarska škola
im v tomto smere vychádza maximálne v ústrety rôznymi sústredeniami, doplnkovými
akciami a vzdelávacím programom v prírode a jaskyniach realizovaných na celom území
Slovenska. Stačí sa len prihlásiť, vybrať si niektorú z akcií. Ak vás zaujímajú otázky ohľadom
aktivít Jaskyniarskej školy stačí sa ozvať na kontakt uvedený nižšie.

Jaskyniarska škola
Kontaktná osoba:
Miroslav Zverka, zverka@ovsiste.sk, 0902 852 502

Jaskyniarsku školu podporujú:
CUC Bratislava, Oblastná skupina Jána Majku, Speleologický klub Univerzity Komenského
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