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VÝSKUM DOBŠINSKEJ ¼ADOVEJ JASKYNE

Ján Tulis

Dobšinská ¾adová jaskyòa bola predmetom
výskumu už od èias jej objavenia. Výskum sa
týkal predovšetkým klimatických pomerov za-
¾adnenej èasti jaskyne (Fehér, 1872; Krenner,
1873, 1874; Klein, 1884). V roku 1957 A. Drop-
pa zameral celú jaskyòu a venoval sa aj geomor-
fologickým pomerom a za¾adneniu jaskyne. Geo-
morfologické a genetické otázky jaskyne študoval
J. Jakál (1971). Rozsiahly klimatický výskum
v za¾adnených èastiach jaskyne vykonal J. Halaš
(1980, 1983, 1985). Výsledky výskumu ¾adu
v jaskyni, jeho hrúbky, množstva, genézy a veku
za¾adnenia sú zhrnuté v prácach J. Géczyho
a ¼. Kucharièa (1995), J. Tulisa a L. Novotného
(1995), L. Novotného a J. Tulisa (1995, 1996).

V zmysle odporúèania a záverov odborného
seminára Ochrana ¾adových jaskýò, ktorý sa
konal pri príležitosti 125. výroèia objavenia
Dobšinskej ¾adovej jaskyne a Roku ochrany
európskej prírody (J. Hlaváè, 1995; Kolektív,
1995), Správa slovenských jaskýò zadala vý-
skum úlohy Sledovanie statických pomerov
horninového nadložia a mrazového zvetrávania
stropných èastí ako klimaticky podmieneného
geomorfologického procesu v pokroèilom štádiu
vývoja Dobšinskej ¾adovej jaskyne. V rámci tejto
úlohy sa v rokoch 1998–1999 vykonal výskum
sprístupnenej èasti jaskyne. Na tento výskum
nadväzovali v rokoch 2000 a 2001 práce v ne-
za¾adnených èastiach jaskyne.

Zhrnutie výsledkov posledných výskumov
z rokov 1998–2000:

1. Z hornín sa vyèlenili štyri litologické typy
vápencov a ich priestorové rozšírenie. Podzem-
né priestory sú vytvorené prevažne v steinalm-
ských vápencoch.

2. Zistili sa dva hlavné systémy tektonických
zlomov a puklín, ktoré podstatnou mierou
ovplyvnili stvárnenie stien a stropov priestorov.
Najvýznamnejšie sú tektonické diskontinuity

SZ–JV smeru so sklonom na SV. K nim sú párové
a protiúklonné diskontinuity V–Z smeru so
sklonom na juh. Významné sú aj diskontinuity
SSV–JJZ smeru so sklonom na VJV.

3. Vo  Ve¾kej sieni a Zrútenom dóme je inter-
pretovaná antiklinálna vrásová štruktúra. Vrása
je široká, plochá, s miernym sklonom ramien
k západu (18o) a východu (20o), približne vo-
dorovnou osou „b” SSV smeru. Patrí ku kine-
matickému typu ohybových vrás. Stropy v JV
èasti Ve¾kej siene sú konformné s jej ramenom.

4. Stropy v južnej èasti Zrúteného dómu,
v spodnom úseku ¼adopádu a v okolí Organa
sú sformované pod¾a vrstvových plôch a v kom-
binácii s medzivrstvovým zlomom (96o/14o)
v južnej a JV èasti Ve¾kej siene.

5. Pozdåž južného a JZ okraja jaskyne,
v ohranièujúcich zlomoch sú zistené výskyty
sintrových nátekov a kalcitových kryštálov.

6. Vznik zrúteného závrtu, v ktorom je situo-
vaný vchod do jaskyne, bol podmienený oslabe-
nými horninami v zóne tektonických zlomov JV–
SZ smeru a ústupom stráne.

7. Korózne a evorzné formy v Ruffínyho
koridore a erózne vhåbeniny na JV okraji Ve¾-
kej siene geneticky priraïujeme k procesom
formovania IV. a III. jaskynnej úrovne. Iné drob-
né korózne formy vznikli po následných rútivých
procesoch.

8. Otvorené úseky zlomov a úseky s brekcio-
vitou výplòou sú cesty priesakov a prítokov zráž-
kovej vody do jaskyne. Ïalším vstupom sú ko-
rózne kanály.

9. Úseky zlomov s priesakom a výtokom vôd
sú postihnuté mrazovým zvetrávaním, spôsobujú
nestabilitu èastí stien a stropov a nesú poten-
ciálne nebezpeèenstvo pádu úlomkov horniny.

10. Zistené sú aspoò dve generácie hnilec-
kých štrkov. Na základe ich imbrikácie sa sta-
novili smery podzemného toku.

11. Na základe poznatkov, ktoré sa získali
pri skúmaní klimatických pomerov, spochybòu-
jeme doterajší názor o statickom klimatickom
režime v Dobšinskej ¾adovej jaskyni.

12. Zistené sú sutinové osypy, ktoré siahajú
na povrch.

13. Neza¾adnené èasti jaskyne sa znovu
zamerali a zmapovali.

14. Zostavila sa speleologická mapa neza-
¾adnených èastí jaskyne a morfologické rezy.

15. V speleologickej mape sú zakreslené
zistené geologické údaje, alochtónna a auto-
chtónna výplò, hydrologické a klimatické po-
znatky. Zdokumentovali sa morfologické prvky
a vyhotovila sa èas� fotodokumentácie.

To je krátky preh¾ad doteraz vykonaných
prác. Ak chceme lepšie vniknú� do problematiky
Dobšinskej ¾adovej jaskyne, mali by sme pozna�
aj jej súvislosti s najbližším okolím, t. j. s prepad-
liskom a jaskyòou Duèa a povrchom. Preto pre
ïalšie obdobie navrhujeme tieto práce:

a) doplnenie dokumentácie jaskyne a pre-
padliska Duèa (geologické, geomorfologické,
speleologické, klimatické a iné údaje),

b) prieskum predpokladaného vstupu paleo-
toku Hnilca do podzemia (kopané sondy a sledo-
vanie štrkov),

c) zostavenie štruktúrno-tektonickej mapy
najbližšieho povrchu areálu Dobšinskej ¾adovej
jaskyne,

d) zostavenie topografickej mapy povrchu
bezprostredného okolia Dobšinskej ¾adovej
jaskyne, prepadliska a jaskyne Duèa (0,15 km2),

e) zostavenie súhrnnej speleologickej
a štruktúrno-tektonickej mapy celého podze-
mia a povrchu (0,15 km2) v mierke 1:500 až
1:1000.

Vykonanie navrhnutých prác pomôže nielen
pochopi� zložitý mechanizmus jaskyne, ale aj
zais�ova� jej bezpeènú prevádzku.
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