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DOKUMENTÁCIA PRIESTOROV NAD VYSOKÝM DÓMOM
V BELIANSKEJ JASKYNI

Stanislav Pavlarèík

Verejnosti sprístupnená Belianska jaskyòa,
situovaná v Koby¾om vrchu (1109 m) nad Tat-
ranskou Kotlinou, je najdlhšou jaskyòou Belian-
skych Tatier. Jej dåžka 1752 m uvedená v publi-
kácii A. Droppu (1959) predstavovala doteraz
iba èas� zameraných jaskynných priestorov.
V jaskyni sú však ešte ïalšie pomerne význam-
né nezdokumentované priestory. Táto skutoènos�
bola v poslednom èase východiskom pre ich
mapové spracovanie.

 V roku 1995 firma Geoplán, spol. s r. o.,
z Popradu na podnet Správy slovenských jaskýò
zamerala paralelné priestory nad Vstupnou
chodbou. Priestory nad Vysokým dómom zame-
rala Jaskyniarska skupina SSS Spišská Belá v roku
2000 po dohode so Správou slovenských jaskýò,
vrátane vyhotovenia meraèskej dokumentácie.

Dokumentaèné práce spoèívali v zameraní
priestorov klasickým kompasovým polygónovým
�ahom v dòoch 4. – 5. 11. a 19. 11. 2000 za úèasti
Ing. V. Kleina, R. Korála, J. Lešèáka, Ing. ¼. Matušku,
RNDr. S. Pavlarèíka, ¼. Pluèinského, M. Vitkov-
ského a J. Ziburu. Na spracovaní údajov alebo pri
technickom zabezpeèení akcií sa podie¾al M. Zent-
ko, M. Vdovjak, V. Fudaly a M. Pikovská. Za
ústretovos� pri zabezpeèení akcie Jaskyniarska
skupina Spišská Belá ïakuje vedeniu Správy slo-
venských jaskýò, ako aj pracovníkom Belianskej
jaskyne Ing. J. Bachledovi a J. Maèákovi.

Výsledkom zamerania jaskynných priesto-
rov je pôdorysná mapa v mierke 1:500, prieène
rezy v mierke 1:100 a rozvinutý pozdåžny rez
v mierke 1:200. Celková šikmá dåžka zamera-
ných priestorov predstavuje 259,89 m, vrátane
napojenia na meraèský bod è. 120 na prehliad-
kovom chodníku pod Vysokým dómom. Ich
výškové rozpätie je 58,31 m. Poèas mapovacích

prác sa sledovali aj geologické a geomorfolo-
gické pomery uvedenej èasti jaskyne.

Terajšia zameraná dåžka Belianskej jaskyne
je 2350 m s deniveláciou 160 m. Zameranie jej
ïalších priestorov tento stav urèite zmení.

STRUÈNÁ HISTÓRIA
PRIESKUMU A VYUŽITIA
ZAMERANÝCH PRIESTOROV

Priestory nad Vysokým dómom neboli
A. Droppovi (1959) priamo známe. Hoci sa zmie-

òuje o komínovom otvore v južnej povalovej èasti
dómu, iba konštatuje, že na jar sa z neho valí
silný prúd vody. O druhom otvore, situovanom
v severnej èasti dómu, predpokladá, že vedie do
ïalších nepreskúmaných èastí jaskyne.

Tieto jaskynné priestory viackrát navštívili
aj jaskyniari zo Spišskej Belej, ktorí ich preskú-
mali a nedávno prenikli cez zatarasené pokra-
èovanie za najvyšším miestom Hornej chodby
do ich zadných èastí.

Predná èas� zdokumentovaných priestorov
nad Vysokým dómom bola v minulosti už sprí-
stupnená pre návštevníkov jaskyne. Potvrdzujú
to zvyšky svieèok a z nich zotletých papierových
obalov, ako aj osadené konzoly s keramickými

Hlavná chodba nad Vysokým dómom.      Foto: V. Fudaly

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


16Výskum, dokumentácia a ochrana jaskýò

izolátormi elektrického vedenia. Na túto sku-
toènos� ïalej poukazuje krátky prekopaný úsek
na zvýšenie priechodnosti do priestorov za
Kvap¾ovou sieòou a nakoniec aj dobové foto-
grafické zábery od A. Grosza s poh¾adom na
drevené schodisko, ktoré viedlo z Vysokého dó-
mu do jeho ¾avej odboèky k vstupu do Kvap¾ovej
siene. Priestory nad Vysokým dómom nie sú
súèas�ou prevádzkovej trasy jaskyne od odstrá-
nenia dreveného schodiska niekedy pred 2. sve-
tovou vojnou.

GEOLOGICKÉ POMERY

Z geologickej stránky sú jaskynné priestory
nad Vysokým dómom, podobne ako aj ostatné
èasti Belianskej jaskyne, vytvorené v stredno-
triasových karbonátových horninách èiastkové-
ho príkrovu Bujaèieho vrchu, ktorý je vrchnou
jednotkou krížòanského príkrovu (J. Nemèok
a kol., 1993).

V spodnej èasti karbonátového súvrstvia
vystupujú vápence a v ich nadloží dolomity.
Vysoký dóm, ako aj vyššie èasti nad ním s Kvap-
¾ovou sieòou, sú vytvorené v tmavosivých až
sivoèiernych hrubodoskovitých strednotriaso-
vých vápencoch gutensteinského typu (anis). Si-
voèierne vápence obsahujú tenké žilky bieleho
sekundárneho kalcitu i drobné kalcitové oèká.
Vápencové súvrstvie sa vyznaèuje sklonom 58o

na ZJZ. Zdá sa, že smerom do priestoru za Kvap-
¾ovou sieòou tmavé vápence prechádzajú do
svetlejších vápencov, nad ktorými už ležia dolo-
mity. Vápence vystupujú aj za najvyššou èas�ou
Hornej chodby i celkom v zadnej èasti priesto-
rov.

V nadloží vápencového
súvrstvia leží súvrstvie ram-
sauských dolomitov (ladin).
Dolomity èiastoène vystu-
pujú už za Kvap¾ovou sieòou
a pokraèujú do vyšších èastí
Hornej chodby. Zvyèajne sú
tenko- až hrubodoskovité,
sivej a tmavosivej farby. Na
zaèiatku Hornej chodby je
vo vrstevnatých dolomitoch
ílovitá lamina. V tomto úseku
i vyššie sa dolomity vyzna-
èujú silnou rozpadavos�ou.
V dolomitoch sú èasté do-
lomitové alebo kalcitové
oèká a niekedy obsahujú aj
vápnitú prímes. Dolomity sú
ve¾mi náchylné na mecha-
nické zvetrávanie, èo sa pre-
javuje gravitaèným rútením.
Sklon dolomitového súvrst-
via je 52–68o na VJV.

MORFOLOGICKÁ
CHARAKTERISTIKA
PRIESTOROV

Zdokumentované jas-
kynné priestory sa nachá-
dzajú vo výstupnej èasti
Belianskej jaskyne nad Vy-
sokým dómom. Morfolo-
gicky sú podstatne menšie
v porovnaní s hlavnými èas-
�ami Belianskej jaskyne.

 Priestor Vysokého dómu dohora pokraèuje
dvoma odboèkami. Pravé pokraèovanie z dómu
sa spoèiatku zaèína kolmým a potom dos� str-
mým úsekom, prechádzajúcim vyššie cez vý-
razný otvor, za ktorým je rozširujúci sa zasintro-
vaný priestor prepojený chodbièkou s Hornou
chodbou.

 ¼avá, zväèša strmá odboèka vedie spoèiat-
ku zasintrovaným a vyššie zahlineným úsekom
k malému oknu v previsnutej stienke pred ukon-
èením odboèky v menšom výklenku. Za oknom
jaskynné priestory pokraèujú mierne stúpajúcou
zahlinenou chodbièkou so stalagmitmi do Kvap-
¾ovej siene. Táto priestranná sieò (šírka 6 m, dåž-
ka 11 m a výška 5,5 m) má pomerne bohatú
sintrovú výzdobu. Na jej okraji sa nachádza
sintrová kopa pretiahnutého tvaru, vysoká 1,4 m,
s kónickými a pagodovitými stalagmitmi. Ïalšie
náteky v sieni tvoria stalaktity, závesy a bra-
davicovité výrastky. Na okraji siene sú aj sintrové
lemy, ktoré nasvedèujú, že tu bolo kedysi hlbšie
jazierko.

Z Kvap¾ovej siene jaskyòa pokraèuje do
èlenitejšieho priestoru s nieko¾kými, zväèša krát-
kymi a zasintrovanými odboèkami. V priamom
smere pokraèuje èiastoène prekopaným úsekom,
ktorý sa konèí v malej sienke. Pred òou vpravo
je chodbièka s plytkým jazierkom.

Zo zaèiatku priestoru za Kvap¾ovou sieòou
jaskyòa pokraèuje smerom vpravo popod stropné
okienko, kde za rútivým úsekom vyús�uje do dos�
priestrannej a dlhej Hornej chodby. Jej šírka je
3–4 m a výška 1–2,5 m. Chodba od nízkeho vstupu
smeruje aj nadol, kde sa na jej neprieleznom
a zasintrovanom konci nachádzajú krátke stalak-
tity, stalagmity a sintrové mištièky. Horná chodba
sa smerom dohora postupne zmenšuje a plaziv-
kovite pokraèuje za tesným úsekom ïalej.

Z Hornej chodby, po pravej strane povyše
vstupu, je odboèka do väèšieho, širokého a strmo
nadol klesajúceho priestoru, prepojeného
v spodnej èasti otvorom s Vysokým dómom. Dno
tejto siene pokrývajú hrubšie stalagmity. Priestor
bol kedysi elektricky osvetlený.

Horná chodba za tesným priechodným úse-
kom pokraèuje cez krátku komôrku s vodorov-
ným dnom šikmo dole do vyzdobenej rútivej
sienky, odkia¾ vedie balvanitým úsekom nadol
do ïalších èastí. Hneï za balvanmi z tohto pries-
toru do¾ava pokraèuje klesajúca úzka a miestami
aj nízka chodba, ktorá je v spodnej èasti predele-
ná hrubším stalagmitom a oknom.

Za touto èas�ou je nízka a širšia sienka
s brèkami, stalaktitmi a dlhším stalagnátom. Na
konci sienky je zasutený a èiastoène zahlinený
neprielezný koniec jaskyne, avšak s nádejným
pokraèovaním do nižších klesajúcich jaskyn-
ných priestorov.

NÁÈRT GENÉZY PRIESTOROV

Priestory geneticky priamo nadväzujú na
Vysoký dóm a sú pokraèovaním vyššej vývojovej
vetvy Belianskej jaskyne. Ich vznik podmieni-
la korózno-erózna èinnos� vôd autochtónneho
pôvodu. Možno predpoklada�, že tieto vody
väèšinou pochádzali z topiacich sa snehových
alebo firnových splazov, ktoré pokrývali v pleis-
tocéne pri¾ahlú èas� Belianskych Tatier. Vody
z povrchu dovnútra masívu prenikali hlavne po
sklone i v smere vrstiev krasových hornín, èias-
toène aj puklinami.

Hoci existovalo mnoho prítokov z nadložia,
ukazuje sa, že vody odtekali dvoma hlavnými
smermi. Z prednej èasti priestorov z okolia Kvap-
¾ovej siene pod Hornou chodbou zostupovali
dole do Vysokého dómu. Napriek tomu, že
v zadnej èasti týchto priestorov sa zarezávali
do podložia, ich èas� odtekala aj smerom do
Vysokého dómu a èas� aj do Kvap¾ovej siene.
Pod Vysokým dómom sa spájali s vodným prú-
dom pretekajúcim Dlhou chodbou, ktorý sme-
roval jaskynnými priestormi na sever.

V poèiatoènom štádiu vývoja uvedené
jaskynné priestory urèite vznikali vo freatických
podmienkach krasovatenia masívu Kobylieho
vrchu. Dokazujú to na viacerých miestach naj-
mä menšie i väèšie oválne vyhåbeniny (vírové
jamky a pod). V neskoršom, vadóznom štádiu
vývoja priestorov sa do jaskyne splavoval hlinitý
materiál a zaèali sa postupne tvori� sintrové
náteky.

Keï jaskynné priestory opustil podzemný
vodný tok, ïalšia fáza krasovatenia sa prejavo-
vala ve¾mi intenzívnym vytváraním sintrových
nátekov. V období starších štvrtohôr (pleistocé-
nu) sa prejavila deštrukcia i gravitaèné odlamo-
vanie a rútenie skalných stien a stropov.

Vytváranie jaskynných priestorov Belianskej
jaskyne sa dialo súèasne s postupným zarezá-
vaním a prehlbovaním povrchového toku Bielej.
V súèasnosti vrchnými priestormi jaskyne už ne-
pretekajú žiadne koncentrované vody, ako ke-
dysi poèas aktívneho vývoja jaskyne. Dnes sú
to iba slabuèké priesaky atmosférických zráž-
kových vôd z povrchu, ktoré zosilnejú na jar
pri topení snehu alebo v lete pri intenzívnejších
zrážkach. Tieto vody sa prakticky nikde neaku-
mulujú, okrem skrytého malého plytkého jazier-
ka na konci pravostrannej chodbièky za Kvap-
¾ovou sieòou. Presakujúca zrážková voda teraz
vo¾ne vsakuje do zahlineného alebo zasuteného
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podložia a sèasti odteká do Vysokého dómu alebo ïalšími
cestami hlbšie do masívu.

SEDIMENTÁRNA VÝPLÒ

V zdokumentovaných priestoroch sa vyskytujú flu-
viálne, klastické a chemogénne sedimenty. Z fluviálnych
sedimentov sú zastúpené hlinité sedimenty hnedej
i svetlejšej farby. Vyskytujú sa v prednej i zadnej èasti
priestorov.

Klastické sedimenty, ktoré sú pomerne znaène rozší-
rené, tvoria nespevnené vápencové a dolomitové úlomky
rôznej zrnitosti. Miestami sú zasintrované alebo sú na
nich narastené stalagmity. Nachádzajú sa takmer vo
všetkých èastiach priestorov.

Na mnohých miestach sa priestory vyznaèujú bohatým
výskytom sintrových nátekov rôzneho tvaru a ve¾kosti.
Zložené sú z kryštalického kalcitu. Nachádzajú sa tu bra-
davicovité výrastky, brèká, kónické stalaktity, závesy, pa-
godovité a drúèkovité stalagmity i stalagnáty. Menej je
zastúpený mäkký sinter, prièom tvorí povlaky a kôry alebo
sypký sediment. Sintrovými nátekmi je vyzdobená najmä
Kvap¾ová sieò, Horná chodba i zadná èas� jaskynných
priestorov. Sintrová výzdoba je na viacerých miestach
poškodená alebo polámaná. Väèšinou je to dôsledok pri-
rodzenej deštrukcie, èiastoène však k tomu prispeli aj náv-
števníci.

Vzácne sa tu vyskytujú sklovito lesklé povlaky hnedej
farby, ktoré pokrývajú väèšiu plôšku na stene zo svet-
losivého vápenca hneï za Kvap¾ovým dómom. Povlaky
sa tvoria pod malým prítokovým kanálikom a sèasti aj
vnútri neho. Pod¾a vzh¾adu a podobnosti z iných lokalít
predpokladáme, že tenké povlaky predstavujú
sekundárny fosfátový minerál karbonát-hydroxylapatit
(dahllit). Ide o prvý nález tohto minerálu v Belianskej
jaskyni.
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