
Strážovské vrchy, Velká Fatra

27.7. - 2.8.2009

Účast: 
CZE: S. Kejíková, M. Petrásek, P. Barák, J. Dvořáček, J. Strouhal, T. Jakubec, M. Kučerová 
SVK: M. Kardoš, J. Šparec, B. Kortmann, M. Brandejský, A. Bendík, I. Mažári, F. Vacek, J. Vacek, 
Z. Vacková, F. Vacek ml., Z. Vacková ml. 

27.7.2009
Dorážíme po deváté hodini do Domaniži, kde na nás čekají Miro Kardoš a Jáno Šparec. Krátce 
posedíme v hospodě u piva a probíráme rámcový program výpravy. Přesouváme se k základně JK 
Strážovské vrchy v Predhorie. Po vybalení a ubytování navštěvujeme paleovývěrovou jeskyni 
Dupná, dále vyrážíme s Janem, Mirem a Bohušem Kortmannem (předseda JK, předseda SSS) k 
jeskyním Otcova a Matkina. Po krátkém přesunu auty a následném výstupu cca 200 výškových 
metrů se nacházíme u ostrožny v jejímž masivu se nachází zmíněné jeskyně. Otcova je cca 300 
metru dlouhá jeskyně, nejkrásnější je dóm s jezírkem, bohatou a jedinečnou výzdobou. Posléze 
kopeme v zajímavém průvanovém závalu. Matkina, kratší jeskyně cca 100m s pěknou výzdobou. 
Večer posedíme u ohně, něco popijeme. Po náročném, ale pro jeskyňáře velmi hodnotném dni 
jdeme spát. 

28.7.2009 
Vstáváme o půl sedmé, v plánu je masiv Strážova. Nachází se v nim nejdelší jeskyně Strážovských 
vrchu Četníkova svatba...délka přes 1000m, hl. cca 80m. Jeskyni uchvacuje místy až gigantickými 
dómy říceného charakteru. Všude je spousta napadaných balvanů s původní výzdobou. Následuje 
návštěva Jánošíkovy jeskyně, cca pouhých 20m pod vrcholem Strážova, posléze výstup na Strážov 
(1213m.n.m). Po speleologicky pojaté části dne navštěvujeme národní kulturní památku - obec 
Čičmany. Večer opět zábava u ohně. 

29.7.2009 
Tento den navštěvujeme jeskyni Kortmanka, po obědě opouštíme Strážovské vrchy. Po cestě 
návštěva Rajecké Teplé - betlehem a zříceniny hradu Strečno. Dorážíme do Blatnice, kde se nás 
ujímá Milan Brandejský. Ubytujeme se v chatce v ATC Blatnica, probíráme program fatry. 
Vystrojíme si přepínky na stromě a trénujeme do večera SRT. 

30.7.2009 
Ráno přijíždí Milan s Andrejem Bendíkem - odborníkem na oblast Tlsté a její pleistocenní faunu 
(hlavni medvědy). Minulý rok jsme na Tlsté absolvovali povrchovku, dnes vystupujeme na její kótu 
cca 800m.n.m, kde se vyskytují brala s množstvím převisových jeskyní, provadíme povrchový 
průzkum této vrstevnice. Navštěvujeme lokality Mažarná, Horní Slpná, Dolní Slpná, Jelenia, Biela 
a Izabely Textorisovej. Zajímavé je že se vždy jedná o veliké portály, často narušené mrazovou 
činností, které ovšem poměrni záhy končí sintrem zalitým savhem sedimentů, nebo hlinitým 
sifonem. Oblast Tlsté představuje poměrně velkou speleologickou neznámou, žádná větší jeskyně v 
jejím masivu není známá, Jasenská vyvěračka (dole v Jasenské dolini), která chrlí 900 - 2500l/s 
naznačuje, že tato hora musí skrývat jistě nezanedbatelný systém. Večer se vykoupáme v rybíku 
Ďanová. 

31.7.2009 
Na dnešní den byl původně naplánován výstup na nejvyšší vrchol Velké Fatry Ostredok (1592 
m.n.m). Bohužel ráno zjištiujeme že jsme měli v noci nezvanou návštěvu a dva členové výpravy 
byli okradeni o všechny peníze a 1 mobil. Kvůli nahlašování a jednání s policíí se musel plán 



změnit. S Milanem a Ivanem nakonec navštěvujeme Harmaneckou jeskyni (délka cca 2700m - 
Kremnické vrchy). Večer opět koupání V Ďanové. 

1.8.2009 
Návšteva jeskyní Suchá I. a Javorinka. Se Sandrou hledáme amonity v Belianském potoce, docela 
úspěšně. Kolem desáté jsme sbalení a rozhodujme se vrátit domů už dnes. Dorážíme v pořádku 
kolem čtvrté ráno. 

P. Barák


