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Úvod:

Tato krasová oblast je tvořena druhohorními vápenci (trias, jura i křída). Samostatné 
jednotky  tvoří  příkrovy  –  křížňanský,  chočský.  Centrum  Velké  Fatry  je  však 
budováno  především prvohorními  vyvřelinami.  Na  modelování  její  morfologie  se 
nejvíce podílela vrásnění v druhohorách, kdy tato oblast definitivně opustila mořské 
dno.  Do  současné  podoby  ji  vyzvedly  tektonické  pohyby  v  terciéru.  Nejvyšším 
vrcholem je Ostredok (1592m.n.m). Velká Fatra se v r. 2002 stala Národním parkem. 
Členové naší ZO se v roce 2007 poprvé vydali poznávat tuto pozoruhodnou oblast. 

Harmanecká jaskyňa



Účast:

      Česká speleologická společnost: L. Barák, P. Barák
Slovenská speleologická společnost: J. Vacek, I. Mažári, M. Brandejský   

Švýcarská speleologická společnost: M. Jordi, L. Jordi

28.7.2007 – Žiarna jaskyňa č.2

Ubytováni jsme na základně OS Velká Fatra na chatě u obce Klačno, ráno kolem 
deváté s Milanem Brandejským vyrážíme k obci Košťany nad Turcom, kde si nás s 
Fosílií přebírají Jáno s Ivanem.Vplánu je návštěva Žiarne jaskyně č.2 nacházející se v 
Žiarne  dolině,  která  je  jakousi  odnoží  dlouhé  Belianské  doliny.  U  jeskyně  jsou 
dominantní dva směry puklin – hlavní SZ-JV a kolmo navazující SV-JZ. Plazivkovitý 
vchod  po  8mi  metrech  přetíná  první  propast  v  polovině  přehrazená  zaklíněnými 
balvany  zřícenými  ze  stropu.  Je  opatřena  celkem dvěma přepínkami.  Na  prvním 
rozcestí si prohlížíme dóm jehož stěny jsou kompletně pokryty nickamínkem. Takhle 
vypadá téměř celá jeskyně.  Pizolitová chodba,  jíž dále procházíme, začíná nabírat 
čím dál větší úklon a na konci přechází v 20ti metrovou propast. Je to pěkné slanění 
ve volném prostoru. Dno propasti pak přechází v další horizontální pokračování – 
Jazierkovou chodbu. Žádná jezírka tu nyní už nejsou, v posledních letech vyschla. Až 
na  úplném  konci  jedno  je.  Krápníková  výzdoba  je  zde  minimální  (pár  brček  a 
záclonek). Ke konci vše zhodnotíme u piva v „Havranovu“ a jdeme se ještě podívat k 
Belianskému potoku. Dají se zde nalézt fosílie. Jednu malou, typicky druhohorní – 
amonita se nám podařilo nalézt.

                                             

Před Belianskou dolinou



Sestup do Žiarne jaskyně

Vchod

Nickamínkový dóm

Sestup do propasti



Jáno

Petr

Na dně: Ivan, Petr, Jáno



Jazierková chodba

Jáno v Jazierkové chodbě

Výstup



Téměř na povrchu

Havranovo

Fosílie z Belianského potoka



28.7.2007 – Harmanecká jaskyňa

Na dnešní den je naplánována oddechovka v nově zpřístupněné Harmanecké jeskyni. 
Československý tým je dnes rozšířen o dva švýcarské jeskyňáře. Vchod jeskyně leží 
v  nadmořské  výšce  821m.n.m.  Je  budována  ve  vápencích  chočského  příkrovu 
dosahujících mocnosti asi 300 metrů. Výzdoba je zde velmi bohatá a sněhově bílá, 
největší krápníky dosahují výšky 12m a šířky 3m. Tvoří ji množství velkých dómů s 
početnými jezírky. Známo je dosud 2763 m chodeb. Vertikální rozpětí činí 75 m. K 
prohlídce je nutné si asi na ¾ hodiny šlápnout a překonat 260 výškových metrů nad 
dnem Harmanecké doliny. 

Česko-slovensko-švýcarská sestava:
Ludmila, Milan, Luboš, Martin



Harmanecká jaskyňa





30.-31.7.2007 – Povrch

Tyto dny probíhají v duchu zkoumání exokrasových jevů – turistický výstup na Velký 
Kl´ak. Návšteva historického centra Kremnice.

Text: Petr Barák
Foto: Lubomír Barák, Petr Barák


