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14.8.2008 - Příjezd

V sedm hodin sraz v hospodě v Klačně, kde na nás čeká Milan. Posléze odjezd na 
chatu, vybalování, společné posezení, popití a spaní. 



15.8.2008 – Výstup na vrcholy Tlstá a Ostrá

Na dnešní den jsme naplánovali trochu turistiky. Počasí od rána však nevypadá příliš 
přížnivě, chvílemi i beznadějně, lije a lije. Pak se zničehonic téměř úplně rozjasní a 
nic nebrání našemu záměru. Přesouváme se do obce Blatnica (500 m.n.m), odtud 
Blatnickou dolinou vyrážíme k vrcholu Ostrá (1247 m.n.m). Obdivujeme krásnou 

čistou horskou přírodu s rozmanitými exokrasovými jevy. Z Ostré je krásný rozhled 
na skoro celou Velkou Fatru. Jeden kopec nám dnes nestačí a přesouváme se přes 
hřeben na vrchol Tlstá (1373 m.n.m). Při sestupu nevynecháme jeskyni Mažarnou, 

významnou archeologickou a paleontologickou lokalitu. Oblast pod jeskyní 
Mažarnou, dosud nepříliš zkoumanou a napohled dosti zkrasovělou, se zřejmě v 

budoucnu vydáme detailněji zkoumat. Následuje návrat do Blatnice přes Gaderskou 
dolinu i s koupáním v Gaderském potoce. 

Blatnický potok



Ostrá

                                                                       Hřebeny Ostré

Na vrcholu Ostré, v pozadí Tlstá 



Vrchol Tlsté

  Gaderský potok

Večeře na chatě



16.8.2008 – Jeskyně Suchá I., Suchá II.

Hlavní bod programu naší výpravy je návštěva jeskyně Suchá I., která je nejdelší 
jeskyní Velká Fatry (>1500m). Sraz se slovenskými jeskyňáři v 8 hodin v Košťanech 

nad Turcom, odtud přesun do 12km dlouhé Belianské doliny, ve které jsme loni 
navštívili propasťovitou jeskyni Žiarna II. Prodíráme se cestou necestou, chvíli 

vodou, chvíli obřími lopuchy až se dostáváme k úpatí strmého kopce Suchá 
(1112m.m.m). V jednom z jeho skalních výchozů se nachází vstupní portál do 

jeskyně Suchá I. Jeskyně začíná nenápadně, výstupem dvěma kolmými stupni, hned 
za prvním zaujme pěkná rozmanitá krápníková výzdoba. 

Pak sestup dvěma propastmi, prodírání občas nechutnými úžinkami. Spousta bahna. 
Odměnou jsou opravdu nádherně zdobené dómy, takhle krásnou jeskyni jsem 

nečekal. Na závěr návštěva menší Suché II., po dlouhé plazivce se objevujeme v 
obrovském, hlavně do šířky rozlehlém dómu. Kolem 18:00 návrat na chatu, grilování. 

Odtud pokračujeme pěšky
  

                                                               Cesta Belianskou dolinou



Výstup k jeskyni
                                          

                                Výstup na první kolmý stupeň                                         Sestup po lanových žebřících

Záclonky



Nejkrásnější stalagnát                                                     Rozmanitá výzdoba

Prosvícený krápník

Zachycená padající kapka a excentrika



Portál jeskyně Suchá II.

Uvnitř

Společné foto před Suchou I.



17.8.2008 – Balení, návrat domů



Zapsal: P. Barák 
Fotografická dokumentace: S. Kejíková, L. Barák, P. Barák


