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DOMERIAVANIE DEMÄNOVSKEJ JASKYNE MIERU

Peter Holúbek

Demänovská jaskyòa mieru je najrozsiah-
lejšou jaskyòou Demänovského jaskynného
systému, ktorý pozostáva z deviatich speleolo-
gicky prepojených lokalít (Demänovská jaskyòa
slobody, Demänovská ¾adová jaskyòa, Pustá jas-
kyòa, Demänovská jaskyòa mieru, Jaskyòa tro-
siek, Vyvieranie, Pavúèia jaskyòa, Údolná jasky-
òa a Jaskyòa pod útesom). O jej výnimoènosti
svedèí aj fakt, že hoci ju objavili prekopaním
polosifónu zo známej Demänovskej ¾adovej jas-
kyne, dostala nový názov, èo sa hneï akcep-
tovalo, i keï v speleológii ide o jav výnimoèný.

Hneï po objavení jaskyne v roku 1952 sa
pod vedením A. Droppu zaèalo zameriavanie
jej rozsiahlych podzemných priestorov. Z neho
existuje plán jaskyne v mierke 1:1162, ktorý je
uverejnený v monografii Demänovské jaskyne
z roku 1957. A. Droppa v texte uvádza, že za-
merali 3868 m priestorov. Ide o preh¾adný a èi-
tate¾ný meraèský dokument, v ktorom boli pod¾a
vtedajšieho stupòa poznania podzemia zakres-
lené všetky rozsiahlejšie a významnejšie pries-
tory. Dôležité je, že každý meraèský bod (okrem
nieko¾kých bodov znièených pri sprístupòova-
cích prácach) je solídne stabilizovaný. Najèas-
tejšie ide o zabetónovaný masívny hák alebo
klinok, spravidla citlivo oznaèený èervenou bod-
kou. Väèšina meraèských bodov má dokonca
zachované èíslo napísané grafitovou ceruzkou
na malom štítku alebo na sintrovej hmote. Tesné
plazivkovité priestory, ak neboli zamerané, tak
sú aspoò orientaène zakreslené. V Preh¾ade pres-
kúmaných jaskýò na Slovensku z roku 1973
A. Droppa uvádza dåžku jaskyne 6690 m.

Po tomto meraní nastalo dlhšie obdobie,
poèas ktorého na viacerých miestach jaskyne
jaskyniari objavili a preskúmali stovky metrov
nových priestorov. Tieto sa však priebežne neza-
meriavali a nedopåòali do plánu jaskyne od
A. Droppu. Existuje síce rozsiahla sie� stabilizo-

vaných meraèských bodov v horných partiách
pri Pavúèej jaskyni, avšak nie je známy autor
tohto polygónového �ahu (azda V. Žikeš). Pod-
statné je, že z tohto merania nepoznáme ma-
pový podklad. Meraèské body tu predstavujú
oce¾ové skoby zatlèené v dreve osadenom vo
vyvàtanej diere s priemerom 6 mm.

S èasovým odstupom viac ako 30 rokov od
merania A. Droppu sa po prepojení Demänov-
skej jaskyne slobody a Demänovskej jaskyne
mieru, aby sa spresnila dåžka Demänovského
jaskynného systému, pristúpilo z iniciatívy jasky-
niarov z oblastných skupín Slovenskej speleolo-
gickej spoloènosti Handlová a Demänovská
Dolina k novému zameriavaniu Demänovskej
jaskyne mieru. Azda z nedôvery k existujúcemu
plánu jaskyne od A. Droppu sa nezaèali doku-
mentova� nové priestory, ale znovu sa premeriavali
už zamerané priestory. K dokumentácii novo-
objavených priestorov však už nedošlo, a tak sa
plán jaskyne z tohto merania, ktorý skompletizoval
v polovici 90. rokov D. Diko, podstatne nelíši od
plánu jaskyne od A. Droppu. Škoda, že pri tomto
meraní sa viac-menej podcenilo stabilizovanie
meraèských bodov. Tieto zväèša predstavujú
klasické „olovká” vyrobené pod¾a „ružomber-
ského” vzoru. Avšak namiesto medeného ma-
jú oce¾ový drôtik, ktorý po rokoch koroduje, èím
zaèínajú odpadáva� pripevnené plastikové štítky
s uvedením èísla meraèského bodu. Tým sa me-
raèský bod stáva prakticky bezcenným, pretože
v podzemí sa takmer nedá identifikova�. Navyše
èísla meraèských bodov napísané fixkou sú na
hranici èitate¾nosti, èo nemožno hovori� o èíslach
meraèských bodov napísaných A. Droppom
klasickou grafitovou ceruzou.

Nezdokumentované priestory Demänovskej
jaskyne mieru sa zaèali zameriava� po dohode
medzi Speleoklubom Nicolaus a Správou slo-
venských jaskýò v roku 1998 s cie¾om komple-

tizácie meraèskej dokumentácie Demänovského
jaskynného systému. Od 31. 10. 1998 sa poèas
43 akcií zameralo 8143 m jaskynných priesto-
rov, èomu zodpovedá 20 súborov (Mier1.ss –
Mier19.ss, Pavucia.ss), vrátane Pavúèej jaskyne.
Pritom sme osadili 1178 meraèských bodov,
ktoré sú väèšinou pevne stabilizované. Tvoria
ich hliníkové nity s priemerom 5 mm. Takmer
každý meraèský bod je oznaèený plastikovým
štítkom s jeho èíslom, prípadne inými doplnko-
vými údajmi.

K 22. 4. 2000 Demänovská jaskyòa mieru
dosahuje dåžku 14 833 m. Èas� týchto priestorov
tvoria dávnejšie známe, avšak nezamerané tesné
prepojky medzi jednotlivými vývojovými úrov-
òami, ako aj priestory, ktoré objavili demänovskí
jaskyniari v 80. rokoch lezením alebo kopaním.
V jednom prípade ide aj o objav 160 m nových
priestorov (súbor MIER5.SS), do ktorých sme
prenikli pri zameriavaní jaskyne.

Pod¾a možností sú novozamerané priestory
pripojené na obidve predchádzajúce merania
A. Droppu i D. Dika. Z jednotlivých zameraných
èastí jaskyne sa priebežne vykres¾ujú plány
v mierke 1:500, ktoré sa pripájajú k predchá-
dzajúcim plánom. Meranie zatia¾ nie je skon-
èené. Predpokladáme, že v jaskyni sa nachá-
dzajú ešte ïalšie nezdokumentované chodby.
Po domeraní celej jaskyne sa všetky novoza-
merané úseky dokreslia k plánu A. Droppu.

Pri zameriavaní sme našli množstvo pred-
metov a materiálu po predchádzajúcich prie-
skumníkoch. Okrem hnijúceho dreva, klincov,
starých batérií, zreagovaného karbidu, nástro-
jov s prehnitými rúèkami a konzerv sme našli aj
prázdne f¾aše z alkoholických nápojov. Väèšinu
z týchto vecí sme vyniesli von z jaskyne. Medzi
zaujímavé predmety, ktoré sme našli, patrí his-
torický sekáè na sekanie dier na meraèské body,
gumu a puzdro na okuliare A. Droppu.
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Súbor Zameraná
dĺžka / denivelácia

Pripojenie na meračské body

Mier1.ss 1029,36 m / 91,74 m A. Droppa – 51; D. Diko – 26; Mier 3
Mier2.ss 307,71 m / 24,69 m A. Droppa – 9, 10; D. Diko – 44, 45
Mier3.ss 681,35 m / 60,21 m A. Droppa – 51; D. Diko – 16, 28, 48; Mier 1
Mier4.ss 880,94 m / 56,58 m A. Droppa – 7, 11 ,́ 48; D. Diko – 29, 42
Mier5.ss 676,09 m / 46,42 m A. Droppa – 18; D. Diko – 55, 53, 67; Mier 6
Mier6.ss 70,39 m / 23,92 m D. Diko – 67; Mier 5
Mier7.ss 198,27 m / 35,52 m A. Droppa – 39; D. Diko – 19, 68
Mier8.ss 122,06 m / 9,16 m A. Droppa – 19, 21; D. Diko – 54, 56
Mier9.ss 383,46 m / 66,29 m A. Droppa – 17; D. Diko – 52
Mier10.ss 65,04 m / 17,92 m A. Droppa – 40; D. Diko – 20, 66
Mier11.ss 1371,75 m / 58,18 m A. Droppa – 27; D. Diko – 03, 7, 011
Mier12.ss 359,84 m / 23,86 m A. Droppa – 4
Mier13.ss 404,86 m / 19,72 m A. Droppa – 55; D. Diko – 568
Mier14.ss 58,98 m / 6,53 m A. Droppa – 33, 36; D. Diko – 13
Mier15.ss 63,32 m / 7,16 m A. Droppa – 38; D. Diko – 18
Mier16.ss 55,44 m / 4,71 m A. Droppa – 6
Mier17.ss 638,07 m / 26,73 m A. Droppa – 53
Mier18.ss 489,77 m / 56,26 m A. Droppa – 70, 71
Mier19.ss 157,89 m / 26,18 m A. Droppa – 59
Pavucia.ss 128,83 m / 16,73 m A. Droppa – 24´

Tab. 1. Preh¾ad zameraných súborov v Demänovskej jaskyni mieru.
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Na meraní Demänovskej jaskyne mieru sa
poèas 43 pracovných akcií podie¾ali: A. Balážo-
vá (3), M. Danko (5), P. Dohnalová (1), I. Harna
(2), ¼. Holík (3), P. Holúbek (43), Martin Hurtaj

(4), D. Janèoviè (1), D. Janèovièová (1), P. Jureèka
(3), M. Kováèik (3), P. Maceèek (3), P. Nováèek
(2), S. Page (1), J. Šmoll (2), J. Šurka (3), J. Vajs
(3), P. Vanìk (21), L. Vlèek (1) a S. Votoupal (4).

V zátvorkách uvádzame úèas� na meraèských
akciách. Cennými informáciami o priestoroch,
ktoré bolo treba zdokumentova�, prispeli RNDr.
A. Droppa, CSc., Ing. J. Dzúr a J. Šmoll.
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