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MEANDROVÁ CHODBA V JASKYNI DOMICA

Pavel Bella – Peter Holúbek

Hoci sa na jaskyòu Domica už od 30. rokov
minulého storoèia upriamovala znaèná po-
zornos� jaskyniarskych i vedeckých kruhov,
konštatujú sa niektoré „nedopracovanosti” jej
speleologickej dokumentácie. Treba domera� a
zdokumentova� niektoré boèné chodby, ako aj
prehodnoti� doteraz uvádzaný údaj o celkovej
dåžke systému Domica – Èertova diera. Tomu
cie¾u zodpovedá i zameranie a charakterizo-
vanie geomorfologických a hydrografických
pomerov Meandrovej chodby.

V mape jaskyne Domica od A. Droppu
a A. Chovana z roku 1964 je za II. plavbou

medzi meraèskými bodmi è. 47 a 48 naznaèené
„vo¾né” pokraèovanie úzkej boènej chodby
smerom k okrajovému ponornému závrtu pri
ceste vedúcej k štátnej hranici. O starších
návštevách nami zdokumentovanej chodby
svedèia nápisy „17. III. 49 Ján MIŠO Záv.
Poruba” (medzi meraèskými bodmi è. 23 a 24)
a „Miša 17. III. 49, Škuci 3. IX. 58” (pri me-
raèskom  bode è. 29).

A. Droppa (1961) pri urèovaní dåžky jaskyne
v rámci nesprístupnených èastí spomína „boèné
koryto za II. plavbou” dlhé 200 m. Hoci ide
o zaujímavú chodbu najmä z h¾adiska morfoló-

gie i genézy, zamerali ju v dåžke 478,5 m s deni-
veláciou 21,8 m až P. Holúbek, P. Bella a M. Hur-
taj v dòoch 27. 2., 9. 3. a 6. 4. 2001.

MORFOLÓGIA

Meandrová chodba a jej boèné „prizávrto-
vé” vetvy majú horizontálny charakter, avšak
v ich závere sú stúpajúce komíny, ktoré odvod-
òujú alebo odvodòovali okrajový závrt. Vysoká
sieò, do ktorej sa vystupuje boènou stranou zá-
valu od meraèského bodu è. 18, má viac-menej
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horizontálno-vertikálny charakter. Nad touto
sieòou je známy aj krátky horizontálny úsek boè-
nej visutej chodby (medzi meraèskými bodmi
è. 49 a 50), do ktorej ústia šikmé, sedimentmi
zanesené prítokové kanále i vertikálne komíny.
Meandrová chodba, ktorá sa tiahne od meraè-
ských bodov è. 33 a 34) v pôdoryse predstavuje
lomenú chodbu s meandrovitými zárezmi na
stenách, ktorej vznik predisponovali tektonické
poruchy. Na jej viacerých miestach však prevlá-
dajú oválne k¾ukaté úseky so stropným korytom.
Vplyv tektonických porúch na pôdorysnú sie�
i tvar prieènych profilov podzemných priestorov
narastá v „prizávrtovej” zóne, kde do Meandro-
vej chodby ústia boèné, výrazne tektonicky
predisponované chodby. Z dna boènej vetvy,
ústiacej do Meandrovej chodby pri meraèskom
bode è. 29, sa 6 m vysokým komínom (pri me-
raèskom bode è. 75) vystupuje do Strmej siene,
ktorá sa najviac približuje k povrchu.

V Meandrovej chodbe sa pozorujú výrazné
tvary fluviokrasovej modelácie. Najmä v jej dol-
nom úseku vedúcom k ústiu do chodby Styxu
je typický kombinovaný freaticko-vadózny tvar
jej prieènych profilov. V ich hornej oválnej èasti
je stropné koryto. V spodnej èasti tohto freatic-
kého kanála sú zvyšky stmelených štrkov poltár-
skeho súvrstvia. Miestami na stenách, kde boli
štrky odplavené, vidie� podnaplaveninové ž¾aby.
Pri meraèskom bode è. 11,  na plochom záreze
na ¾avej  strane chodby (v smere prúdenia pod-
zemného toku) sú nad stmelenými štrkmi vytvo-
rené anastomózy. Pod oválnym freatickým kaná-
lom sa dno chodby postupne zahlbovalo, èo
dokladujú boèné pozdåžne zárezy a výènelky
na stenách užšieho meandrovitého kanála. Naj-
výraznejšie sú na nárazových stenách – brehoch
podzemného rieèiska. Medzi meraèskými
bodmi è. 10 a 11 do stredu chodby vo výške asi
1,5 m zasahuje vodou vypreparovaný „stojaci”
skalný výènelok na boènom skalnom výstupe
bývalého dna chodby. Miestami sa pozorujú aj
skalné visiaky – pendanty. Podnaplaveninové
ž¾aby sa miestami vyskytujú aj na stenách mean-
drovitého kanála. Na nárazových rúrovitých ste-
nách spodnej èasti kanála sú vytvorené menšie
plytké lyžicovité vyhåbeniny (angl. scallops).

Naopak v strednom a hornom úseku Mean-
drovej chodby (od meraèského bodu è. 20) zväèša
dominuje širší meandrovitý kanál, vysoký 4–5 m
a široký asi 1 m. Na stenách sa okrem pozdåžnych
zárezov miestami pozorujú aj drobnejšie plytké
lyžicovité vyhåbeniny (napr. pri meraèskom bode
è. 24). Stropné koryto sa objavuje iba na niekto-
rých znížených miestach chodby (napr. medzi
meraèskými bodmi è. 29 a 30).

Boèné „prizávrtové” vetvy majú úzky a vy-
soký, výrazne tektonicky podmienený  prieèny
profil. Jeho spodná èas� je kanálovito rozšírená
obèasne teèúcou vodou. Na viacerých miestach
sú v stropných èastiach strmé tektonické poru-
chy rozšírené do oválnych odvodòovacích komí-
nov. Staršie z nich, teraz už inaktívne, sú pokryté
sintrovými nátekmi.

Niektoré tvary fluviokrasovej modelácie sú
zastúpené aj v oválnych prítokových kanáloch
boènej visutej chodby nad Vysokou sieòou. Na
smer prúdenia vody, ktorá pritekala z neznámych
priestorov, poukazujú plytké lyžicovité vyhå-
beniny (medzi meraèskými bodmi è. 51 až 53).

JASKYNNÉ VÝPLNE

V Meandrovej chodbe sa vyskytujú auto-
chtónne i alochtónne sedimenty. Autochtónne

sedimenty sú tvorené sintrovou výplòou, zrúte-
nými horninovými blokmi a sutinou. Alochtónne
sedimenty predstavujú štrky poltárskeho súvrst-
via a pôdne sedimenty splavené do jaskynných
priestorov.

Na viacerých miestach chodby je pomerne
bohatá sintrová výplò, ktorá má rôznorodé for-
my. Okrem stalaktitov, brèiek, stalagmitov i sta-
lagnátov sú pozoruhodné najmä sintrové bubny
a štíty. Niektoré z nich majú tvar tzv. anjelských
krídel. Stalaktitový záves viacerých sintrových
bubnov siaha až na dno chody, èím nadobúda
charakter tenkých stalagnátových ståpov. Pri me-
raèskom bode è. 8 sú na stalaktitovom závese
„stopy” jemných sedimentov siahajúce do výšky
asi 2 m nad dnom chodby, ktoré poukazujú na
jej bývalé povodòové zaplavenie. Zo steny chod-
by medzi meraèskými bodmi è. 21 a 22 vyrástol
mohutný sintrový bubon, ktorého priemer štítovej
základne je až 1 m. Vyskytujú sa i „pòovité” tvary
sintrových bubnov. Niektoré záclonovité sintrové
formy majú zúbkovaný okraj.

Miestami sa na stenách zachovali visuté sin-
trové kôry vytvorené na bývalých sedimentoch,
ktoré boli neskôr vyplavené. Vyskytujú sa v dvoch
výškových pozíciách a zodpovedajú sedimen-
taèným fázam vývoja chodby. Na niektorých
miestach dokonca prede¾ujú prieèny profil chod-
by, prièom na sintrových kôrach narástli stalag-
mity i stalagnáty. Zvyšky hornej visutej sintrovej
kôry, ktorá sa zrútila po vyplavení podložných
sedimentov, sú v úseku chodby pri meraèskom
bode è. 27. Terajší obèasný vodný tok preteká
popod spodné visuté sintrové kôry (napr. medzi
meraèskými bodmi è. 9 a 10, 30 a 31).

Na zrútených balvanoch vo Vysokej sieni sú
menšie palicovité stalagmity, ktorých horné èasti
majú tvar „volského oka”. V boènej chodbe nad
Vysokou sieòou (medzi meraèskými bodmi è. 49
a 50) sa nachádzajú aj malé inaktívne sintrové
jazierka, na dne ktorých sú spevnené jaskynné
perly. Pozornos� pútajú aj šab¾ovité stalaktity. Vy-
skytujú sa i staršie korodované sintrové záclony.

Zrútené balvany výrazne dominujú na dne
Vysokej siene, ktoré vzniklo rútením po vymo-
delovaní mladšej a nižšie ležiacej Meandrovej
chodby. Väèšie zrútené balvany sú miestami
uložené alebo zaseknuté aj v Meandrovej chod-
be (napr. medzi meraèskými bodmi è. 27 a 28),
menej v boènej vetve ústiacej pri meraèskom
bode è. 29. Ojedinele sa vyskytuje aj sutina
(napr. na dne puklinovej chodby medzi meraè-
skými bodmi è. 60 a 61).

Pozdåžne útvary stmelených štrkov poltár-
skeho súvrstvia sa zachovali po okrajoch stien
chodby. Výrazné sú najmä vo výške asi 2–2,5 m
na dnom chodby. Štrky pokrývajú aj dno chodby,
prièom pri meraèskom bode è. 26 ich rozpla-
vené zvyšky siahajú do výšky 0,3–0,4 m. V úseku
medzi meraèskými bodmi è. 29 až 32 sú pokryté
pôdnymi sedimentmi. Tie boli splavené z komí-
na nad meraèským bodom è. 33 v závere Mean-
drovej chodby a najmä z mladšej boènej chodby
JV–SZ smeru, ktorá ústi oproti meraèskému bodu
è. 32. Hlinité sedimenty miestami siahajú do
výšky 1 m od dna erózneho kanálika, ktorý vedie
z uvedenej boènej chodby. Od ústia boènej
chodby pri meraèskom bode è. 29 je dno Mean-
drovej chodby viac-menej bez výraznejších
nánosov pôdnych sedimentov, ktoré sú odpla-
vované opakujúcimi sa prívalovými vodami pri-
tekajúcimi z boènej chodby.

V drobných stmelených štrkoch poltárskeho
súvrstvia sa na konci boènej chodby nad Vyso-
kou sieòou (pri meraèskom bode è. 52) našli
splavené zuby a zvyšok èe¾uste medveïa jaskyn-
ného (Ursus spelaeus), ktoré urèil Mgr. M. Sa-

bol z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
V boènej chodbe pri meraèskom bode è. 71 sa
našla lebka jazveca obyèajného (Meles meles).
Na dne Meandrovej chodby možno ojedinele
pozorova� kosti stavovcov, plastové odpadky
a sklenené èrepy splavené prívalovými vodami
z povrchu. Steny chodby v okolí meraèského
bodu è. 79 sú pokryté organickými zvyškami,
ktoré sú splavené z pri¾ahlého po¾a a svedèia
o obèasnom zaplavovaní týchto priestorov.

HYDROGRAFIA A GENÉZA

Neznáme, avšak nedlhé pokraèovanie
Meandrovej chodby a boèných prítokových ve-
tiev smerom k okrajovému závrtu s obèasným
ponorom, ktorý sa nachádza vo výške 340 m n.
m. pri ceste vedúcej k štátnej hranici, pravde-
podobne tvoria depresné vadózne priestory
s prevýšením asi 20 m.  Meandrová chodba ústi
do rieèiska Styxu poniže II. plavby vo výške 317
m n. m. Najbližšie miesto dna Meandrovej chod-
by (pod komínom pri meraèskom bode è. 90)
od uvedeného obèasného ponoru je vo výške
318 m n. m. Dno na konci boènej chodby (úsek
medzi meraèskými bodmi è. 42 až 46), ktorá
ústi do Meandrovej chodby pri meraèskom bode
è. 29, je vo výške 316 m n. m. Na konci Mean-
drovej chodby a jej boèných vetviev sú verti-
kálne komíny, ktoré stúpajú ku dnu už spome-
nutého okrajového ponorného závrtu, resp.
okrajovej misovitej závrtovej depresie. Obèasný
ponor v najhlbšom mieste závrtu (Ponor pri
hranici) zamerali P. Holúbek a P. Bella dòa
27. 2. 2001 v dåžke 9 m a håbke 7 m.

Meraèský bod è. 87 v Strmej sieni sa nachá-
dza 1,2 m pod dnom Ponoru pri hranici a v pôdo-
ryse len 18 m od jeho koncového bodu. O prepo-
jení na povrch svedèí aj intenzívny prievan, ktorý
v zimnom období vanie od ponoru do jaskyne
(spodný otvor do jaskynného systému). Voda ob-
èasne vtekajúca do ponoru strmo preniká na ho-
rizontálne rieèisko, ktoré sa nachádza pod me-
raèským bodom è. 84 v Strmej sieni. Avšak pre
tesný, èiastoène zasutený komín sa nám až k nemu
preniknú� nepodarilo.

Tým sa potvrdzuje zastúpenie menej výraz-
ných depresných vadóznych priestorov v okra-
jových ponorných vetvách jaskyne Domica
(P. Bella, 1995, 1999). Podobný strmý charakter
majú aj priestory v ponore Domického potoka,
ktoré klesajú do håbky 10 m pri horizontálnej
vzdialenosti 16 m (K. Mann – Z. Pouba – P. Šan-
trùèek, 1949).

Známa a zameraná èas� Meandrovej chod-
by predstavuje v nadväznosti na hlavnú chodbu
Styxu ideálne horizontálne priestory v zmysle
D. C. Forda (1977). Jej dno má takmer vodorov-
ný charakter s minimálnym spádom na odtok
vody. Na niektorých miestach úzkeho rieèiska
po prívalových vodách dlhší èas zostávajú polo-
sifónové úseky. V mieste ústia Meandrovej chod-
by stropné koryto plynule a vodorovne pre-
chádza do stropu chodby Styxu. Asi 1,5 m pod
stropom sú na stenách chodby výrazné pozdåž-
ne boèné zárezy, ktoré sa morfologicky pre-
javujú aj v iných èastiach Meandrovej chodby.
Tieto zárezy výškovo zodpovedajú rovnakým,
avšak výraznejším zárezom na stenách chodby
Styxu, ktoré miestami nadobúdajú charakter
zarovnaného stropu. Tieto skutoènosti po-
ukazujú na synchrónny vývoj Meandrovej
chodby v nadväznosti na vývoj chodby Styxu.
Prehlbovanie Meandrovej chodby sa udialo
súèasne a viac-menej plynule v závislosti od
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prehlbovania rieèiska Styxu. Zachované morfo-
logické tvary a ich výšková pozícia nepouka-
zujú na prípadnú visutos� ústia Meandrovej
chodby do rieèiska Styxu ani v starších vývo-
jových fázach.

Kombinované freaticko-vadózne tvary prieè-
nych profilov v Meandrovej chodbe poukazujú na
hydraulické podmienky jej postupného vytvárania.
Najskôr sa v epifreatickej, resp. plytkej freatickej
zóne vymodelovali oválne horné èasti profilov
s výrazným stropným korytom. Neskôr sa vo va-
dóznych podmienkach postupne prehlbovalo dno
chodby, èomu zodpovedajú viaceré boèné pozdåž-
ne zárezy na jej stenách. Spodné èasti prieènych
profilov sú na mnohých úsekoch chodby užšie ako
ich horné oválne èasti. Miestami má terajšie obèasné
rieèisko na dne chodby priamoèiarejší smer ako
oválne „zákruty” bývalého podstropného rieèis-
ka, t. j. poèas vadózneho prehlbovania došlo
k podrezaniu starších meandrovitých ohybov chod-
by a vytvoreniu užších a hlbších tvarov rieèiska. Po
rozplavení prevažnej èasti akumulácie štrkov pol-
társkeho súvrstvia, ktoré pokrývali bývalé dno
podstropného oválneho rieèiska, bolo vadózne
zahlbovanie dna Meandrovej chodby na urèitý èas
prerušené už spomenutou stagnáciou podzemnej
vody s tvorbou výraznejších boèných zárezov na

jej stenách, ktoré sa pozorujú aj v hlavnej chodbe
Styxu. Uvedené skutoènosti poukazujú na postupné
zahlbovanie Meandrovej chodby, èo korešponduje
s názormi na normálny vývoj jaskynných úrovní
(Z. Roth, 1937; A. Droppa, 1972; P. Bella, 2000).

Terajšie podzemné rieèisko Styxu, ktoré je
známe od ponorov až po výverovú oblas� v Jós-
vafõ, A. Droppa (1972) považuje za vývojovú
úroveò B, resp. za vytvorené vo vývojovom štá-
diu B. Pod¾a Z. Rotha (1937) odvedenie Styxu
z Kvetnice do nižšej chodby (za terajšou II. plav-
bou) nastalo po akumulaènom období B. Keïže
Meandrová chodba plynule nadväzuje na chod-
bu Styxu za II. plavbou, vytvárala sa takisto vo
vývojovom štádiu B, podobne ako boèná Ob-
javná chodba vytvorená Domickým potokom
(Z. Roth, 1937; K. Mann – Z. Pouba – P. Šantrù-
èek, 1949; A. Droppa, 1972).

Vetvenie hydrografickej siete Meandrovej
chodby a jej boèných vetiev nastáva v blízkosti
pod okrajovým závrtom. Najstaršiu vetvu tvorí
samotná Meandrová chodba, ktorá sa tiahne od
meraèských bodov è. 33 a 34. Výrazné boèné zá-
rezy, ako aj zvyšky stmelených štrkov poltárskeho
súvrstvia sú aj  nad ústím boènej zahlinenej vetvy
oproti meraèskému bodu è. 32. Bývalé „hlavné”
odvodnenie závrtu so splavovaním štrkov sa udialo
cez Meandrovú chodbu. Po prehåbení dna závr-
tu sa hydrologicky aktivizovali mladšie vetvy.
Uvedená boèná zahlinená vetva za meraèskými
bodmi è. 46 a 47 pokraèuje tesnými úžinami, kde
plazením možno postúpi� ïalej. Pravdepodobne
vedie pod terajšie plytké dno okrajovej závrtovej
depresie, ktoré je v súèasnosti rozorané. Po zahå-
bení západnej èasti závrtu, kde vznikol obèasný
ponor, sa vytvorila boèná vetva, ústiaca do Meand-
rovej chodby pri meraèskom bode è. 29. Táto
boèná vetva je užšia a nižšia, bez výraznejších
boèných pozdåžnych zárezov, ktoré dominujú
práve v Meandrovej chodbe, a odvádza vody
z obèasného ponoru na dne závrtu.

Kratší úsek boènej chodby nad rúteným dnom
Vysokej siene možno predstavuje fragment
najstaršej vývojovej úrovne rieèiska Styxu, ktorý
azda pritekal od Kvetnice. Nachádza sa vo výške
asi 15 m nad dnom Meandrovej chodby, resp.
terajšieho rieèiska Styxu. Ako sme už uviedli, na
jej konci sa v zanesenom prítokovom sifóne našli
zuby jaskynného medveïa, èo pravdepodobne
stratigraficky korešponduje s nálezmi kostí jaskyn-
ného medveïa v Suchej chodbe (Z. Roth, 1937;
Z. Hokr, 1946). V rámci vývoja jaskyne Domica
Z. Roth (1937) zaraïuje štrkové nánosy s nález-

mi kostí jaskynného medveïa v Suchej chodbe
do najstaršieho akumulaèného obdobia. Podob-
ne A. Droppa (1972) zaraïuje Suchú chodbu,
horné èasti Majkovho a Gotického dómu, Kle-
notnicu, Slepú chodbu a hornú èas� Kvetnice do
najstaršej vývojovej úrovne A.

ZÁVER

Zdokumentovanie Meandrovej chodby vý-
raznou mierou prispieva k dotvoreniu celkového
obrazu o morfológii a genéze jaskyne Domica.
V chodbe sa vyskytuje viacero generácií sin-
trovej výplne a iných jaskynných sedimentov.
Zo stratigrafického h¾adiska sú zaujímavé visuté
sintrové kôry, zachované najmä na zvyškoch
stmelených štrkov poltárskeho súvrstvia. Na niž-
ších šikmých až strmých èastiach stien vyrástli
mladšie stalagmity. Vyskytujú sa i nižšie situo-
vané visuté sintrové kôry so stalagmitmi i stalag-
nátmi, ktoré sú podmyté obèasnými vodami
v najmladšom štádiu modelácie rieèiska. Rádio-
izotopové datovanie a paleomagnetický výskum
týchto sintrov azda prispeje k poznaniu geochro-
nológie vývoja nielen Meandrovej chody, ale
aj celej jaskyne Domica.

Zameranie Meandrovej chodby navyše po-
ukazuje na potrebu spresnenia celkovej dåžky
jaskynného systému na slovenskom území.
A. Droppa (1961) uvádza, že dåžka zameraných
priestorov v systéme Domica – Èertova diera je
5080 m, vrátane Starej Domice. Urèenie tejto
dåžky dokladuje rozpisom dåžok jednotlivých
úsekov podzemných priestorov v sprístupnených
a nesprístupnených èastiach. Ako sme už uvied-
li, nechýbajú ani údaje o „boènom koryte za II.
plavbou” dlhom 200 m, ïalej  o „objavnej chod-
be s boènými sieòami pri ponore” v dåžke
200 m i o „spodnej chodbe pod Pralesom” dlhej
100 m. Ide napospol o priestory, ktorých dåžku
treba spresni�.

V mape systému Domica – Èertova diera
od A. Droppu a A. Chovana z roku 1964 nie sú
zakreslené všetky chodby pri terajšej odvod-
òovacej štôlni, ktoré zamerali K. Mann, Z. Pouba
a P. Šantrùèek (1949) v rámci mapovania pod-
zemných priestorov pozdåž Domického potoka.
V mape jaskyne Domica v mierke 1:500, ktorú
vyhotovil Geologický prieskum, n. p., Spišská
Nová Ves, geologická oblas� Rožòava v roku
1976, sú nad rámec mapy A. Droppu a A. Cho-
vana zakreslené ïalšie, zväèša menej výrazné

Výskum, dokumentácia a ochrana jaskýò
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boèné chodby. Boèná chodba západne od Kon-
certnej siene presahuje dåžku 100 m, prièom
pravdepodobne ide o „spodnú chodbu pod Pra-
lesom”, ktorú spomína A. Droppa (1961).

Z uvedených skutoèností vyplýva, že dåžku
jaskynného systému od A. Droppu (1961) treba
v prípade niektorých úsekov podzemných pries-

Ústie Meandrovej chodby do rieèiska Styxu.
Foto: P. Holúbek

Výskum, dokumentácia a ochrana jaskýò

torov prehodnoti� vo vz�ahu k existujúcej meraè-
skej dokumentácii. Po zameraní Meandrovej
chodby možno celkovú dåžku jaskynného sys-
tému spresni� na 5358 metrov (k pôvodnému
údaju A. Droppu sa pripoèítal rozdiel medzi jej
dåžkou a dåžkou „boèného koryta za II. plav-
bou”).
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