OVE

ROČNÍK 40

/AT\ ©A ® ií;', r,% [1 /A`\ 0 [Ět i:Rt /A`\ [F[! Á\_\

HEu

OBSAH

Obráze& % obáJoe.. Sinťrová kupa „Etna" v nejhlubší ěeskoslovenské jeskyni Starý hrad. Sinter heap `'Etna" in the deepest Czechoslovak Cave Starý hrad.

Foto P. HdČLÁNKY
PETR HIPMAN: Poznatky o proudění vzduchu v horských dymmických jeskyních
7

`-Á'cpieACŮssÉ±EOKT`eJdAgNeoáái;goyTCEripoigeanť::fciné,miig:eom-á.T:t=iopoŤovhe;,v.Éra.s..v;cri
výplníoh Zlatého koně v českém krasu (Epigenetic manganese-rich layers in karst fillingg

37

vooJfEtŘeLZóžtÉ-KkťšoTtiái::Ťáííořoeumviras:"F:rší!v.isůria.zá-pa.dáíris.va.húkoby.|y.u.Kánáp.ru;
(Posťghcial sedimentary fill of the rock-shelter in the westem slope of the Kobyla Hill

57

pEnTeÉrRKfinRěfirzu|SE,:Bs::ů#anskK#:stč'.|.v;Ůe.|káj.Fát;e.(S-uc.háj;siyáa.LĎrýóaJe.J
No.

l,

Velká

Fatr&,

Slovakia)

..........................

PAVEI. BOSÁK: Sedimenty profilu v lomu Kletno 111, masív Králického Sněžníku, Polsko

81

JALsósimAe#%Í%±hAe:PJreosilíočfáhoest=|eut:oklrlalsQKT:trer|gk?opl|:not|;,óa;e:ith;áo.st;n.aíe:
and the karst of the Kotel planim)

.......................

JAROSLAV HROMAS: Zpřístupňování jeskyní, jejich provoz, údržba a ochram (Opening
up of new caves, charge a,nd protection of caves)

73

91

................. 99

zpRÁvy
Některé minerály z československých jeskyň (V. C'o'ZeÁ;)

................

Zpi.áva o nálezeoh postglaciální fauny v krasu Ještědského hřbetu (7. .MaGé, V. Ložep
Ke sprašovým závrtům u Miskovic (Z. Z.c.psftý)
Pseudokrasové jevy na Kladensku (7. Hzásemgký)

. .

...................
..................

Zpráva o tektonickém měření v závrtu ě. 37 (/. Ke4cYercb)

...............

Záchranný výzkum dvou jesk}mí v Lažáneoko-hei.oltickém krasu (/. Zro.mmc;) ......
`-}'.zkum převisu ve skalní skupině Tři pany m pálavě ( y. Z}02';ek)
...........
•Jeskyně a mikroformy v neovulkanit,ech Kremnických vrchů (/. yo'jeft) .........

::o:iÉ;v::osfkoe:a:vyg!ť:h:řTeštoáa:vágao::att,?ÍgB;.:gřy.epr,:*:.:,eáisy;É,,;. .b ,,.,e; : : : : . : : ; ;
Wind cave -Větrná jeskyně

(S.

C'bábera)

.....................

LITERATURA
Jozef Jakál, Bohuslav Kortman: Jaskyne a jaskyniary (O. šfeJCJ)

...........

Edóehiě:=oáneáurtes:ifaElák,%.esp,ž;S!)roj,v?t.ecrn.ik.yTťr:so.vé.h.yťo.lo5ii.,?.fťó.J*?,......,
Klaus Kasch: Die Teufelslócher bei Jem (D. Z,o%rcft)

.................

Christel tmd Reiihard Vólkei.: Mitteili"en des Karstmuseums Heimkehle (Z). Z,o%Veft) . .
J.1. Berseněv: Kras jižní ěásti sovětského Dálného východu (/. Zrromcm) ........
Opyt kartogi.afirovanije kai.sta (7. Hr"cm)

.....................

V. N. Dubljanskij, V. 1. Klimenko, 8. A. Vachrušev, V. V. Iljuchin: Karst i podzemnyje

EstvuodigsgfeTácr:p=aÉisvpoeTeřóagTgodnÁo|g@ove=a|Vgk8:ZrotJj`g;ť.®) : : : : : : : : : : : : : :
Raymond S. Bradley: Quateriia,ry Paleoclimaťology (Z. Z,ozre#)

146
146
117

5

ČASOPISY
Naš

krš

l986

(/.

H7.omo8)

..............

Kárszt és bárlang l986 (B. Kwčera)
Pešěery Gruzii l987 (/. Hroma8)
Pešěery l986 (,J. ZlromíJ.g)
Die Hóhle ]987 (I). J,ot{creÁ;)

Laichinger Hóhlenfi.eund l986 (I). Lo%c'eL.)
L@ichingerHóhlenfi.c`und 1987 (D.Z;t>'wcr8*)

.

.......................
................

............
...........

.

.

.

.

.

:

:

:

:

:

..

.

:

.

.

Proceedjngs LTriversity of Bristol Spelaeological Society 1987 (8. .KtwYera)
NSS

News

1987

(8.

J+'ucYera)

....................

VÝZKUM -ORGANIZACE

Z:;gténdíi:uvbiT::Laspt|íoF.áil.eLeágs,á:a;áí:ásE,"DTs;'. (ri. p-„ v. J,ců"o8y) . .
International Meeting of Karstic sedimentology (R. J14%6e.Z)

.......

Pi.oblémy komplexního studia horských krasových oblastí (R. P"c'ázÁ;a) .
9. mezinárodní speleologický kongres v Barceloně (1). Hot)Ze'c'e#, F. Lt`Á.řótxí7i€Á;)
Expedice

llispania

l986

(/.

Wcig7ter)

.................

