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a dno světa je pravdivý příběh expedice do srdce mexické
plošiny Huautla z roku 1994, vyprávěnou z pohledu vedoucího

expedice Billa Stonea a Barbary am Ende. 

Byl sepsán na základě deníků, záznamů a vzpomínek a také mnoha
rozhovorů, které uskutečnil spoluautor Monte Paulsen. Kniha z
prostředí speleologie a také speleo potápění, pojednává o průběhu
několikaměsíční expedice do osmé nejhlubší jeskyně světa (stav podz-
im 2001) Sistema Huautla v  Mexiku, regionu Oaxaca. Její hloubka je
1 475 m a délka celého jeskynního systému 56 953 m.
Popisuje Expedici do jeskyně San Agustín k  sanagustínskému sifonu
a snahu průniku za něj. Expedici vedl jako již několikrát před tím Bill
Stone. Právě jeho zkušenosti z  expedicí předešlých, ale i těch které
provedl jinde, jsou v knize vzpomenuty. Do děje jsou zahrnuta i fakta,
osobnosti a milníky ze sedmdesátých až devadesátých let  z oblasti
speleo, speleo potápění dnes zvaného potápění technického. 

Nechybí ani část historie vývoje a výroby CCR Cis Lunar ( m.j.
testováný i v Ginnie Springs ), na kterém se řada účastníků expedice
podílela a vlastní ponory na expedici byly provedeny právě s modelem
Mk IV. V době, kdy dojde k fatální nehodě jednoho člena expedice
téměř 1,5 km pod zemí, se členové od právě sestoupivších členů čer-
stvého support teamu dozvědí o  mrti Shecka Exleyho Psalo se právě
jaro roku 1994 a jeho poslední ponor s Jimem Bowdenem v Zacatonu.  
Atmosféra v táboře 3 a 5 notně zhoustla...... 
Proč zemřel? Kolik dní bude trvat transport zesnulého kolegy p řes
sifon a pak na povrch a bude to vůbec možné? Rozpadne se expe-
dice, nebo bude pokračovat dále? Dojde vůbec ke splnění Billova snu,
kterému již obětoval téměř vše, co zatím v životě získal?.......

Může za to duch jeskyní? Autoři uvádí jisté zestručnění odborných
speleo výrazů do podoby, které by rozuměl i běžný smrtelník.
Samostatné potápění s Cis Lunarem je také zestručněno, navíc cílem
expedice nebylo mapování prostor zatopených, ale právě suchých
částí.  Proplavání sifonů, bylo jediným způsobem, jak se dostat do
dalších prostor, kam nevstoupila zatím lidská noha. Transport tla-
kových lahví OC nepřipadal v  úvahu, bude bezpečné  použít  CCR
Cis Lunar MK IV? 
Kniha mě velmi zaujala, ale není to ten pravý výraz, spíše jsem v
obdivu a hlavně v  pokoře před přírodou a nezměrným, až nadlidským,

ale i dobrovolným
úsilím účastníků
expedice, posunout
hranice poznání až na
skutečné dno světa¨. 

Vřele doporučuji k
přečtení!  

Karel Gregor
www.divestar.eu
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Program piatok 3.2.2012
- od 13:00 Príchod účastníkov

- od 16:00 Registrácia, prevzatie identifikačných kariet

- 21:00      Autogramiáda Billa Stona

- 22:00      Výmena skúseností

http://www.divestar.eu
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aši prednášajúci hostia postupne pri-
lietali zo všetkých kútoch sveta....

Viacerí sa čudovali, prečo je u nás taká
zima....
... Brett je vôbec po prvýkrát v Európe. Páčil
sa mu prechod cez hranice z Rakúska na
Slovensko, vraj do Mexika je to iné ...
... Neskôr sme na hotely museli riešiť adap-
téry na nabíjačku k notebooku. Bol prek-
vapený, že máme mu nesedia jeho koncov-
ky a máme 220 V...

rett s Philom prejavili záujem sa
zanoriť v našej legendárnej Hranickej

propasti. Podmienky však boli kruté, keď
mráz dosahoval teplotu až -18 st. C. Po
tom, čo Brett roztrhol manžetu, šiel do vody
z hostí len Phill. Podporný team v zložení
David, Michal, Peter, Silva (so svojim
novým psom) mal čo robiť s materiálom,
pretože pre chlad ani lanovka nefungovala.
Aj keď viditeľnosť nebola práve skvostná
Phil bol nad mieru nadšený a zaprisahával
sa, že u nás nebol naposledy ...

N

B




