Náplní letošního semináře bylo sdílení zkušeností jednotlivých skupin při použití trhavin, popř.
mikronáloží v jeskyních obecně (v teorii a při ostrých záchranných akcích, nebo při bádání). Dále
praktická součinnost při záchranné akci v podzemí.
Odjezd byl naplánován ve čtvrtek v 13:00 z Brna, z ústředí HZS na ul. Lidické. Po výborné kávě,
vyrážíme v sestavě: Záviška, Šlahůnek, Matuška, Chvátal, Buček, Bělehrádek směr Budapešť.
Náš cíl byl dorazit ještě ten den odpoledne k jeskyni Pál-Völgyi barlang, kde se máme setkat
s maďarskými kolegy. Kolem 17:30 parkujeme u bufetu u jeskyně. Krátké pozdravení a převlékáme se
do overalu. Vydáváme se na exkurzi do jeskyně. Jeskyně je zčásti přístupná veřejnosti, nás však ale
čeká i tzv. VIP část, kam se normální jeskyňář nedostane. Průvodcem je nám Dr. Péter Zentay. Průlez
jeskynním bludištěm nás patřičně dehydroval (v jeskyni bylo pěkně teplo), takže stíháme po výlezu
ještě večerní pivko. Někdy po 22:00 vyrážíme bydlet, resp.hledat skautský tábor cca 5km daleko, kde
je domluvené ubytování. Tábor nalézáme a zde nás vítá náčelník Magyar Barlangi
Mentőszolgálat pan Gyula Hegedűs. Po krátké večeři a přípitku na zdar akce, uléháme na stará
vojenská bidla do spacáků.
Pátek začíná vydatnou snídaní. Přijíždí polská část v čele se Sebastianem Szadkowskim. Dále
slovenská skupina. Dopoledne se připravuje na krytém dřevěném pódiu v táboře seminář
<explosives>, kdy každá skupina prezentuje svůj příspěvek. Vše probíhá hladce. Gyula oficiálně
zahajuje seminář jako moderátor, vítá účastníky a seznamuje všechny s připraveným programem.
Prezentace přerušuje oběd. Odpoledne se promítá film, následuje družba mezi jednotlivými skupinami.
Pozdě odpoledne vyrážíme na večerní prohlídku Budapešti. Po návratu večeříme v táboře a
prohlubujeme kontakty mezi maďarskými, polskými a slovenskými kolegy. Podle programu probíhá
příprava na druhý den, kdy nás čeká společné „cvičení“ v jeskyni.
V sobotu ráno balíme osobní materiál a chystáme se do jeskyně. Velitelem celého dne je zkušený
speleozáchranář Péter Kunisch zvaný „Kagyo“. Náš cíl je jeskyně Solymári-ördöglyuk. Všichni
přítomní se přesunujeme auty na lesní parkoviště, cca 1/2hodiny cesty z tábora. Zde probíhá rozdělení
do 2 mezinárodních maxidružstev. Po počátečním chaosu, způsobeném hlavně místními maďarskými
jeskyňáři, pěšky sestupujeme ke vchodu. Celé cvičení v podzemí je koncipováno tak, že v okamžiku
kdy jedna skupina provádí průstup horizontálními pasážemi, druhá chystá/vystrojuje vertikální úsek.
Hódně se improvizuje, neboť jazyková bariéra a nedostatek materiálu způsobuje nedorozumění a
zdržuje. Nosítka k akci jsou „starší“ Petzl Nest. Během akce, která trvala až do odpoledních hodin,
byly citelně znát organizační nedostatky. Večer po akci na dřevěném pódiu v táboře proběhl ostřejší
rozbor akce, pojmenovány chyby a nastíněny možnosti zlepšení do budoucna. Též proběhla lékařská
prezentace a představení praktické fixační pomůcky při zlomeninách dolních končetin. Následně se
rozběhla volná zábava, při níž nám dokonce u ohně András Hegedűs zahrál na kytaru českou klasiku
„Jožin z bažin“, s notným maďarským přízvukem.
Na neděli je plánován odjezd do ČR nicméně je nám nabídnuta exkurse do jeskyně Ferenc Hegy
barlang. Rádi přijímáme a absolvujeme krátkou prohlídku tohoto bludiště /úžiny, volné lezení/.
Závěr: všemi zúčastněnými bylo konstatováno, že podobná cvičení mají smysl a pomáhají
k oboustrannému zdokonalování a předávání zkušeností. Přímou výzvou je další plánované
mezinárodní cvičení v r.2015 (Polsko) kde by měli najít uplatnění všechny získané zkušenosti
z minulých cvičení.

