20.-22.5.2011 Strážovské vrchy, Mojtínský kras (lezecké dny)
Účast Devon: Istvan, Sandra, Petr a host Michal
V této sestavě jsme se v pátek 18.00 vydali směr Mojtín, kde slovenští kolegové pořádali lezecké dny,
které mají především za účel seznámit nové jeskyňáře s jednolanovou technikou a také mají
společenský charakter, kdy se sejde spousta lidí stejného zájmu. Do Mojtína jsme dorazili cca v 21.30,
kde nás přvítal Medzo, po ubytování na základně jsme se přesunuli k chatě u lanovky, kde probíhala
hlavní společenská část této akce. Podzdravili jsme se se známými kolegy z Moravy i Slovenska a
poznali spoustu nových milých kolegů, se kterými jsme strávili hodnotný společenský večer, někteří i
ráno. Druhý den, po přenášce ze zdravovědy, proběhla hlavní část této akce, zájemci si na trenažéru
na skalce měli možnost vyzkoušet jednolanovou techniku - z našeho kolektivu se aktivně zapojil
Michal. Istvan, Petr, Sandra podnikli sestup do Mojtínské propasti o hloubce 106 m. Úvodní 40m
propast je vystrojena ve stylu Via Ferrata. Dna jsme nedosáhli - po sestupu několika dalšími
propastmi a průstupu několika meandry jsme se dostali k neprůlezné úžince s drobným potůčkem.
Domnívali jsme se, že zde dubničtí kolegové dlouho nebyli a došlo k zanesení prokopané chodbičky.
Nakonec jsme na povrchu zjistili, že jsme přehlédli přepadové okno, které vede do dalšího
pokračování. Přesunuli jsme se tedy k lezeckému trenažéru, kde pilně trénoval Michal. Já sem si za
dohledu slovenských kolegů ze záchranky ozkoušel činnost, ke které se příliš nedostávám - ručnímu
vrtání a osazování spitů. Poté jsme se opět přesnuli k chatě u lanovky, kde na nás čekal výborný guláš
a naražená bečka. Opět jsme zde strávili hodnotný společenský večer. Poslední den jsme se zúčastnili
další exkurze. Sandra pro drobnou zdravotní indispozici zajišťovala s Kamilou a Medzem týlové
zabezpečení na základně, do jeskyně jsme tedy vyrazili v sestavě Istvan, Petr, Michal. Navštívenou
lokalitou byl Rubáň - jeskyně o délce 500 m a denivelaci 100 m ležící pod závrtem na planině
nedaleko Mojtína. Jedná se o poměrně náročnou jeskyni s četnými úzkými chodbičkami a technicky
exponovanými úseky - pro Michala to byla poměrně ostrá jeskyňářská premiéra, nicméně obstál bez
problémů. Odměnou byla pěkná výzdoba a rozměrné dómy i chodby, včetně aktivního toku. Istvan v
blízké době určitě vytáhne některé zajímavé fotky z povrchu i podzemí. Na závěr děkujeme
slovenským kolegům za perfektní akci a především Peťovi Medzihradskému s členy JK Dubnica nad
Váhom za poskytnutí zázemí na jejich základě a umožnění exkurzí do jejich lokalit.
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