Demänovská jaskyňa slobody
1/ Hlboký dóm: Srdečne Vás vítame v Demänovskej
jaskyni slobody, ktorá sa nachádza v pravej strane
Demänovskej doliny na území Národného parku Nízke
Tatry. Predstavuje morfologicky najpestrejšiu časť
Systému demänovských jaskýň, ktorý je s dĺžkou viac
než 41 km najdlhším jaskynným systémom na Slovensku.
Podzemné priestory usporiadané do 9 jaskynných úrovní
vytvorila riečka Demänovka, sintrovú výzdobu jaskyne
zas presakujúca atmosferická voda. Jeden mm³ výzdoby
v tejto jaskyni narastie asi za 10 – 15 rokov. Jaskyňu
objavil 3. augusta 1921 moravský učiteľ Alojz Kráľ. Je
najnavštevovanejšou jaskyňou Slovenska a je zaradená
v zozname podzemných mokradí medzinárodného
významu v zmysle Ramsarského dohovoru. Tradičný
prehliadkový okruh má dĺžku 1145 m.
Sme povinní Vás upozorniť, že v jaskyni je prísne
zakázané dotýkať sa a poškodzovať krasovú výzdobu,
znečisťovať jaskyňu a dotýkať sa elektrického
zariadenia. Fotografovanie a filmovanie je možné len
po zaplatení poplatku.

2/ Rázcestie: na tomto mieste sa stretávajú tri smery
možného prechodu. Hlavným ťahom jaskyne tečie riečka
Demänovka, ktorá preteká jaskyňou 4 km a potom znovu
vyteká na povrch krasovým prameňom s názvom
Vyvieranie. V jaskyni sa vyskytujú štyri druhy
netopierov, najmä netopier obyčajný či podkovár malý.
Okrem nich tu žijú drobné bezstavovce, ktoré sú veľmi
citlivé na vonkajšie vplyvy.

3/ Veľký dóm: je najväčšou sprístupnenou časťou
Jaskyne slobody s výškou 66 m. Chodba vpravo,
nazývaná Mramorové riečisko, bola v roku 1921
vstupnou bránou k objavu jaskyne. Na stene vidíme biely
mäkký sinter, ktorý sa vytvára z uhličitanu vápenatého
z jaskynného ovzdušia, bol v minulosti vyhľadávaný ako
liek.

4/ Janáčkov dóm: pomenovanie dostal podľa slávneho
českého hudobného skladateľa Leoša Janáčka, ktorý tu
našiel inšpiráciu k zloženiu symfonickej skladby
Všudybyl. V hornej časti dómu je Gotický stĺp, ktorého
vek sa odhaduje na 250 – 300 tisíc rokov.

5/ Kráľova galéria: meno dostala pod objaviteľovi
Jaskyne slobody, Alojzovi Kráľovi. Pred nami je Stĺp
večnej túžby – dva oproti sebe narastajúce útvary,
ktorých od spojenia delí iba 1 mm. Za pozornosť stojí
celá ľavá strana tejto chodby, ktorá je mimoriadne
farebná a prekypuje bohatou výzdobou.

6/ Ružová sieň: Nachádzame sa v jednej z najkrajších
častí jaskyne, ktorá dostala svoje pomenovanie podľa
ružového sfarbenia krasových útvarov. Vľavo sa
nachádza vzácne Leknové jazierko. Na jej konci môžeme
nahliadnuť do Pekelného dómu s podzemnou riečkou
Demänovkou.

7/ Hviezdoslavov dóm: dóm je pomenovaný podľa
najznámejšieho
slovenského
spisovateľa.
Jeho
dominantou je pestro sfarbený sintrový vodopád
Smútočná vŕba. Rôzne sfarbenie spôsobuje prítomnosť
rôznych chemických prvkov, ktoré priesaková voda
obsahuje.

8/ Jánošíkov dóm: dóm legendárneho slovenského
zbojníka Juraja Jánošíka, ktorý bohatým bral
a chudobným dával. Popravili ho
roku 1713
v Liptovskom Mikuláši. Krásu dómu umocňuje
Zrkadlová studnička s hĺbkou jedného metra.

9/ Smaragdové jazierko: je najväčším a najhlbším
jazierkom prehliadkovej trasy s hĺbkou 2,5 až 3 m. Pred
nami sa nachádza 2 roky ručne kopaná chodba, ktorú
preto jaskyniari nazvali Chodbou utrpenia.

10/ Jaskynný cintorín: V tejto časti sa pred
niekoľkými tisícročiami stropné vrstvy vápenca pod
vlastnou ťarchou zrútili a pochovali sintrovú výzdobu.
Neskôr sa tu začala tvoriť nová výzdoba, ale vplyvom
nedostatku krasovej vody už nerastie.
Ďakujeme za návštevu a odporúčame do pozornosti
ďalšie sprístupnené jaskyne na Slovensku. Prajeme
príjemný deň.
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