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DOKUMENTÁCIA JASKYNNÝCH PRIESTOROV
NAD VSTUPNOU CHODBOU V BELIANSKEJ JASKYNI

Stanislav Pavlarèík – ¼ubomír Pluèinský

V rámci II. etapy speleologickej dokumentá-
cie Belianskej jaskyne sa v roku 2001 zamerali
a zdokumentovali priestory v jej prednej èasti

nad Vstupnou chodbou v úseku medzi vchodom
jaskyne až po Dóm trosiek.

Poèas dokumentaèných prác sme zamerali

hlavné èasti jaskynných priestorov nachádza-
júcich sa nad Vstupnou chodbou. Okrem toho
sme sledovali geologické pomery, morfológiu
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a genézu priestorov, ako aj sedimentárnu výplò.
Dokumentaèné a prieskumné práce sa usku-

toènili v týchto termínoch:
9. 9. 2001 – zameriavanie a dokumentácia

priestorov nad Vstupnou chodbou, úèastníci:
J. Adamjak, R. Korál, J. Lešèák, Ing. ¼. Matuška,
RNDr. S. Pavlarèík, ¼. Pluèinský a J. Zibura.

16. 9. 2001 – zameriavanie a dokumentácia
priestorov ved¾a Hladovej priepasti, úèastníci:
J. Adamjak, J. Lešèák, Ing. ¼. Matuška, I. Michlík,
RNDr. S. Pavlarèík a ¼. Pluèinský; prieskum
odboèiek zo zameranej chodby nad Hladovou
priepas�ou, úèastníci: ¼. Adamjak, R. Korál
a J. Zibura.

23. 9. 2001 – napojenie polygónového me-
rania od Hladovej priepasti na meraèský bod
154 v Dóme trosiek, úèastníci: Ing. ¼. Matuška,
RNDr. S. Pavlarèík a ¼. Pluèinský; prieskum
spodných èastí priestorov ved¾a Hladovej prie-
pasti, úèastníci: Ing. ¼. Matuška a ¼. Pluèinský;
fotodokumentácia priestorov nad Vstupnou
chodbou, úèastníci: V. Fudaly a J. Zibura.

Jaskynné priestory sa zamerali klasickou
metódou kompasového polygónového �ahu
s vytýèením napred pomocou banského záves-
ného kompasu, závesného sklonomeru a pásma.
Jednotlivé polygónové body (medené nity) s prie-
bežným èíselným oznaèením (èísla vyrazené na
hliníkovom pliešku, èíslovanie 1 až 49) sa pevne
osadili v ruène predvàtanej dierke (priemer 5 mm).

Zameraných bolo 47 polygónových �ahov
a jeden uzavretý okruh. Merania sa napojili na
meraèské body 104 a 154 zachytené v mape
jaskyne od J. Sýkoru a J. Knapa v mierke 1:500
z roku 1978. Výpoèet údajov sa spracoval na
poèítaèi pomocou programu T. J. I. K. P. R. verzia
4. 10.

Šikmá dåžka zameraných priestorov predsta-
vuje 440,4l m. Výškové rozpätie medzi naj-
nižším a najvyšším polygónovým bodom je
35,08 m (polygónové body 104 a 21).

Pôdorys jaskyne sme v zmysle požiadavky
Správy slovenských jaskýò vyhotovili v mierke
1:500. Prieène rezy sme pre lepšiu rozlíšite¾nos�
priestorov znázornili v mierke 1:200. Pozdåžne
rezy premietnuté na rovinu 270o – 90o sme
z podobného dôvodu vyhotovili v mierke 1:200.
Pri kartografickom zobrazovaní jaskynných
priestorov sme použili znaèky z publikácie
Z. Hochmutha (1995).

Zamerané priestory sú znázornené v mape
jaskyne od A. Droppu z roku 1959, pripojenej k
publikácii o Belianskej jaskyni, iba èiastoène.
V pôdorysnej mape sú naznaèené iba krátke
odboèky a obrys nahor stúpajúcej zasutinovanej
siene (Sutinová sieò) na zaèiatku Vstupnej
chodby medzi polygónovými bodmi 4 – 5.
Podobne je tomu aj pri pozdåžnom reze jas-
kyòou. Pokia¾ ide o text uvedenej publikácie,
v òom sa uvádza rúrovitý kanál, ktorý vedie
z povrchu do vstupných èastí jaskyne. Ïalej tu
autor uvádza, že z týchto odboèiek, resp. troch
ž¾abovitých kanálov iba dva vedú k Objavnej
chodbe.

Na požiadanie Správy slovenských jaskýò èas�
horeuvedených priestorov jaskyne zamerala už
v roku 1995 firma Geoplán, spol. s r. o., z Popra-
du. Dokumentácia, ktorú vyhotovil A. Villim so
spolupracovníkmi, zahrnuje zameranie a spra-
covanie topografie (iba obrysov) hlavných èastí
jaskynných priestorov nad Vstupnou chodbou.

GEOLOGICKÉ POMERY

Zdokumentované priestory sú tak ako všetky
priestory Belianskej jaskyne vytvorené v stred-
notriasovom gutensteinskom súvrství, ktoré patrí
k èiastkovému príkrovu Bujaèieho vrchu kríž-
òanskej jednotky (J. Nemèok a kol. 1993).

V jaskynných priestoroch vystupujú iba
tmavosivé a sivé strednotriasové gutensteinské

vápence (anis). Dolomity sme v týchto priesto-
roch nepozorovali. Najväèšie zastúpenie majú
typické tmavosivé vápence gutensteinského
typu. Prítomné sú tu aj svetlejšie, sivé vápence.
Vo vápencoch sa nachádzajú aj polohy krinoido-
vých vápencov. Vápencové polohy majú ten-
kodoskovitý až hrubolavicovitý charakter.

Vápencové súvrstvie je uklonené väèšinou
k SVV pod uhlom 40o, 45o alebo 47o. Zistil sa aj
úklon 35o. Èas� vápencového súvrstvia je sklone-
ná aj na V so sklonom 47o alebo 50o.

Uplatnenie výrazných tektonických disloká-
cií pri vzniku jaskynných priestorov je vcelku
minimálne. Tieto dislokácie sú zriedkavé. Na
tektonickej dislokácii SVV – JZZ smeru so sklo-
nom 80o k JJV je založený malý boèný výklenok
na zaèiatku chodby situovanej na okraji Hla-
dovej priepasti. Najviac sa tu prejavuje drobná
puklinová tektonika, ktorá mala a má znaèný
vplyv na rútenie vápencových vrstiev.

MORFOLOGICKÁ
CHARAKTERISTIKA
ZAMERANÝCH JASKYNNÝCH
PRIESTOROV

 Zdokumentované jaskynné priestory sú
situované takmer paralelne nad celým priebe-
hom Vstupnej chodby jaskyne od vchodu jasky-
ne až po Dóm trosiek. Morfologický opis všet-
kých jaskynných priestorov uvádzame v smere
ich postupného zamerania.

Chodba nad Vstupnou chodbou

Jaskynný priestor sa od ochranného kamen-
ného múrika Vstupnej chodby, v úseku pri me-
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raèskom bode 104 – 1 s napojeným polygóno-
vým bodom 1, napája na stúpajúci široký úsek
jaskyne až k polygónovému bodu 3 (Sutinová
sieò). Od tohto polygónového bodu priestory po-
kraèujú jednak smerom takmer na sever a jednak
na juh.

 V severnom pokraèovaní podzemný pries-
tor spoèiatku mierne stúpa a za polygónovým
bodom 4 sa konèí slepou chodbièkou pri poly-
gónovom bode 50. Priamo od polygónového
bodu 4 je úzke a nízke pokraèovanie (šírka
1 m, výška 0,5 m), ktoré šikmo a potom kolmo
dole vyús�uje do ve¾kého rútivého dómu (Mra-
zový dóm) založeného v smere a po sklone
vápencových vrstiev. Vrstvy sú uklonené 45o

k SVV.

Rútivý dóm je vysoký asi 15 m, široký a dlhý
okolo 20 m. Má pretiahnutý tvar so S – J orien-
táciou. Jeho lievikovite sa zvažujúce dno je
pokryté drobnejšou sutinou i ve¾kými vápenco-
vými balvanmi. Dóm vznikol mrazovým zvetrá-
vaním vápencového súvrstvia a gravitaèným
rútením stropu a stien. Nachádza sa už tesne
pod povrchom. V jeho SV èasti sa nachádza
uzatvorený otvor vyús�ujúci na povrch v¾avo nad
terajším vstupom do jaskyne.

V smere merania z dómu priestory po-
kraèujú na J tesnou chodbièkou (šírka asi 1 –
1,5 m, výška asi 1 m) a vyús�ujú do priestorov
s ochranným múrikom.

Jaskynné priestory sú prakticky bez sintrovej
výzdoby. Nachádzajú sa tu iba bradavicovité

výrastky (až 1,5 cm ve¾ké), narastené na stenách
na okraji dómu, ako aj v chodbièke pred mú-
rikom, prípadne i na ïalších miestach.

Južné pokraèovanie jaskyne od polygó-
nového bodu 3 smerom k bodu 14 a prakticky
až po zalomenie chodby pred Hladovou
priepas�ou sleduje priebeh uklonených vrstiev
vápencov. Úsek medzi polygónovými bodmi
3 – 15 je zahlinený a zasutinovaný s rovným
dnom. Po ¾avej strane chodby na rímsièke na
šikmej stene sú zvyšky guána netopierov. Z pra-
vej strany do chodby vyús�ujú šikmo uklonené
prítokové poloblúkovité boèné vetvy oddelené
pilierom. Sú tu vyvinuté aj miskovité prehåbeni-
ny. Prítoková vetva s pokraèovaním nahor má
sklon 40o. V tomto úseku sú na stenách vyvinuté
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miskovité prehåbeniny i drobné formy vírových
jamiek („scallops”), fragmenty rebierok i väèšie
ostré korózne zakrivenia stropu. Korózno-eróz-
ne tvary svedèia o viacerých ve¾mi zložitých
vývojových fázach vzniku priestorov pretekajú-
cou vodou.

Vyššie za polygónovým bodom 15 chodba
stúpa a úsekom vyplneným hrubou až balva-
nitou sutinou prechádza do postupne sa rozširu-
júcich priestorov (šírka okolo 9 m, výška asi
3 – 4 m). Na stene po pravej strane za polygó-
novým bodom 17 je podpis K. Piovarcsyho
a ïalšieho úèastníka prieskumu (�ažko èitate¾né
meno) z rokov 1926 a 1928.

Smerom vyššie ¾avú stranu priestoru lemujú
vápencové platne odpadnuté zo stropu. Stúpa-
júce dno je pokryté sutinou a hlinou. Sklon vá-
pencových vrstiev je tu 50o k V.

Pri polygónovom bode 18 stenu pokrýva
mokrý mäkký sinter. Sinter sa tu tvorí pod plo-
chým prítokovým kanálikom s presakujúcou
vodou z vyšších èastí nadložia. V stropných èas-
tiach sú vyvinuté drobné vírové jamky. Priestor
je na viacerých miestach poznaèený rútením
vápencových lavíc zo stropu. Vyššie na strope
sa objavujú krátke a hrubšie stalaktity (ve¾kos�
do 4 cm) povleèené bielym mäkkým sintrom,
sú tu aj krátke a úzke sintrové záclonky.

Z ¾avej strany jaskynného úseku až k poly-
gónovému bodu 24 je viacero odboèiek klesajú-
cich smerom do Vstupnej chodby. Nieko¾ko
z nich priamo prielezne vyús�uje do tejto èasti
jaskyne.

V úseku medzi polygónovými bodmi 19 –
21 jaskynné priestory majú dómovitý charakter
(kolmá výška okolo 1,7 – 3 m). Vyznaèujú sa
ve¾kou priestrannos�ou (šírka pri polygónovom
bode 20 je okolo 15 m). Na uklonenom strope
sa nachádza podpis návštevníka Alberta Langa
z roku 1882. Dno dómu pokrývajú odpadnuté
vápencové balvany a platne i mokrá hlina. Pries-
tory dómu (Šikmý dóm) sa konèia pred polygó-
novým bodom 21. Ich výška tu dosahuje až
okolo 8 m.

Ïalšie pokraèovanie priestorov je podstatne
užšie (šírka okolo 2 m), s klesajúcim dnom. Úsek
sa takisto vyznaèuje korózno-eróznou modelá-
ciou priestorov s misovitými prehåbeninami.

Asi 5 m za polygónovým bodom 22 z ¾avej
strany je prudké pokraèovanie do nižšie ležia-
ceho menšieho dómu. Strmý úsek nad odboèkou
je premostený starými drevenými žrïami. Za
premostením jaskyòa opä� stúpa. Zúžený úsek
chodby (šírka asi 1,5 – 2 m, výška až okolo 2 m)
je vyzdobený krátkymi a hrubšími stalaktitmi
(dåžka 2 – 4 cm).

Od polygónového bodu 24 sa chodba z pô-
vodného smeru prudko stáèa na SZ a pokraèuje
k Hladovej priepasti (Nánosová chodba). Jej
rozmery sú podobné ako v predchádzajúcom
úseku, jej výška je tu v niektorých èastiach
o nieèo nižšia. Mierne klesajúce dno pokrýva
hlina. Navrchu sú uložené tenšie sintrové kôry.
Strop s misovitými prehåbeninami je pokrytý
vrstvièkou bieleho mäkkého sintra (hrúbka 3 –
4 mm). Nižšie pri polygónovom bode 23 na dne
je malý stalagmit (výška asi 20 cm, priemer okolo
12 cm).

V ïalšom pokraèovaní dno chodby je už
vodorovné. Steny sú tu pokryté mäkkým sintrom
(hrúbka 5 mm) i kónickými a tyèinkovitými sta-
laktitmi (s dåžkou až 10 cm). Charakteristický
pre tento priestor je ich oblúkovitý tvar.

Pôvodne nízky a hlinou vyplnený úsek chod-
by za polygónovým bodom 26 bol v minulosti
v dåžke asi 10 m prekopaný až do håbky 0,5 m
a nižšie i viac. Hrúbka suchého jemného hlinitého
sedimentu dosahuje okolo 0,5 – 1,5 m. Sintrovú
výzdobu v tejto èasti jaskyne okrem sintrových
podlahových kôr tvorí osamelý nevysoký stalag-
mit.

V ïalšej èasti chodby už bez výzdoby sa na
strope nachádzajú drobné korózne vírové jamky.
Chodba sa nižšie rozširuje a odtia¾ ešte pokra-
èuje so stúpaním nahor dvoma odboèkami.
V komínovom výklenku (s úklonom asi 50o) sú
všade vyvinuté drobné vírové jamky. Vápencové
vrstvy v tomto priestore sa ukláòajú 50o na V.
Chodba hneï za polygónovým bodom 29 kol-
mým úsekom nadväzuje na Hladovú priepas�.

Od bodu 29 sa polygónový �ah viedol
jednak šikmo hore k bodu 31, odkia¾ pokraèujú
ešte asi 30 m vodorovné nezamerané priestory,
jednak ponad ústie Hladovej priepasti až na jej
horný okraj k bodu 32, kde sa nachádza vstup
do ïalšej vetvy smerujúcej na sever.

Chodba nad Hladovou priepas�ou
(Gazdovské chodby)

Chodba nachádzajúca sa nad okrajom Hla-
dovej priepasti predstavuje ïalšiu „úroveò” jas-
kyne. Priestory za malým otvorom (šírka asi
1 m, výška 0,5 m) sa podstatne zväèšujú a ve¾mi
nerovným balvanitým dnom so stúpaním
pokraèujú SZ smerom. Chodba je založená tak
v smere, ako aj po sklone vápencových vrstiev
s ich úklonom 47o na V.

V prednej, zasutinovanej èasti sa po ¾avej
strane nachádza slepý nehlboký výklenok (håbka
asi 2 m). Oproti nad výklenkom je tesné pokraèo-
vanie do nižších priestorov. Vo výklenku sú
vypálené mená jaskyniarov Strelu a Jiráska
z roku 1959 (12. 2. 1959).

Za výklenkom v pokraèovaní chodby je na
tej istej strane ïalší otvor s kolmým (asi 3 m)
nadol pokraèujúcim stupòom. Z dna tejto prie-
pastky je pokraèovanie po sklone vrstiev smerom
nadol. Priestory sú prepojené ïalšou hlbšou
priepastkou (asi 5 m), zaèínajúcou sa v hlavnej
chodbe. Nad òou z JZ strany sú na šikmej stene
narastené palicovité stalagmity (s výškou 5 –
100 cm). Priepastka vedie šikmo klesajúcou
balvanitou chodbou a nadväzuje na pomerne
ve¾ké (rozmery v reze 2 x 2 m) a už dávnejšie
preskúmané priestory. Pred plazivkami je vypá-
lený nápis o návšteve jaskyniarov z roku 1959.
Chodby v týchto èastiach pokraèujú viacerými
smermi. Je tu potrebné vykona� ïalší podrobný
prieskum v dåžke asi 100 m.

Za priepas�ou chodba stúpa a pokraèuje
v smere vápencových vrstiev ïalej. Jej dno je
na konci v úzkych priestoroch zahlinené a zasu-
tinované. Po ¾avej strane pri polygónovom bode
38 je nepreskúmaná ïalšia odboèka, v poradí
štvrtá, oznaèená na strope pred vstupom krúž-
kom so šípkou. Pri tomto bode chodba mení
smer a stáèa sa na JZ, po sklone vrstiev sa po-
stupne zužuje a pokraèuje ïalej šikmo uklone-
ným skalnatým úsekom, až sa napokon konèí
neprielezne.

Pri polygónovom bode 38 sa chodba konèí
aj v priamom smere podrobne nepreskúmaným
závalom. Meranie tejto èasti jaskyne sa skonèilo
polygónovým bodom 39.
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Od vstupu do týchto priestorov sa polygó-
nový �ah viedol od bodu 32 ponad Hladovú
priepas� smerom do Dómu trosiek, kde sa napojil
na meraèský bod 154, osadený do betónového
chodníka.

NÁÈRT GENÉZY PRIESTOROV

Zdokumentované jaskynné priestory sú
vytvorené v tmavosivých a sivých strednotria-
sových vápencoch jednak na medzivrstevných
plochách, jednak po sklone vápencových vrs-
tiev. Priestory sú korózno-erózneho pôvodu.

Podzemné priestory vytvorili vody priteka-
júce z povrchu, ktoré zostupovali dovnútra ma-
sívu medzivrstevnými škárami a èiastoène aj
puklinami. Na korózno-eróznu modeláciu pries-
torov poukazujú najmä èasto sa vyskytujúce
malé vírové jamky, misovité prehåbeniny i oblú-
kovité zakrivenia stropov i stien. Ukazuje sa, že
èas� vôd pritekajúcich z povrchu do masívu odte-
kala jaskynnými priestormi južným smerom,
teda do masívu Kobylieho vrchu. Vody zostupo-
vali aj priamo po sklone vrstiev do znaène
hlbokých èastí skrasovateného masívu. V istých
èasových obdobiach sa do priestorov postupne
splavovali a akumulovali hlinité sedimenty. Až
po opustení priestorov vodou nastúpila tvorba
sintrových nátekov.

Niektoré úseky sú poznaèené rútením vá-
pencových vrstiev z okrajov stien a najmä zo
šikmo ukloneného stropu. Predné, okrajové èasti
priestorov v blízkosti povrchu silne poznaèilo

mrazové zvetrávanie, ktoré v týchto èastiach po-
kraèuje aj v súèasnosti.

SEDIMENTÁRNA VÝPLÒ

Sedimentárnu výplò jaskynných priestorov
tvoria tieto geneticky odlišné skupiny sedimen-
tov:

a) Jemné a nespevnené suché hlinité sedi-
menty fluviálneho pôvodu, miestami obsahujú
istý podiel jemnejšej i hrubšej piesèitej prímesi
– vyskytujú sa hlavne v zadnej èasti Nánosovej
chodby pred jej vyústením nad Hladovou prie-
pas�ou. Inde, v miestach slabých priesakov vody
z nadložia, väèšinou malé plochy hlinitých
sedimentov majú plastickú konzistenciu a èias-
toène pokrývajú dno v hornej èasti priestorov
nad Vstupnou chodbou.

b) Rôznozrnné klastické sedimenty zložené
z úlomkov strednotriasových vápencov – väè-
šinou sú drobno- až hrubozrnné a nespevnené.
Miestami sú balvanité a tvoria aj ve¾ké bloky
zrútených vápencových vrstiev.

c) V priestoroch je podstatne menej ako
v iných èastiach Belianskej jaskyne zastúpená
chemogénna výplò tvorená sintrovými nátekmi.
Zastúpené sú tu najmä povlaky a kôry, brada-
vicovité výrastky, brèká, kónické a tyèinkovité
stalaktity, záclonky a nízke stalagmity. Ich rozme-
ry sú podrobnejšie uvedené v kapitole o morfo-
lógii zdokumentovaných jaskynných priestorov.

Sintrové náteky sú zložené zo sekundárneho
kalcitu, trigonálnej modifikácie uhlièitanu vá-

penatého. Vyskytujú sa v pevnej, kryštalickej for-
me alebo vo forme vyzrážaného plastického
mäkkého sintra bielej i tmavšej farby.

d) Zriedkavým typom sekundárnej výplne
je guáno netopierov. Malá plôška vlhkých exkre-
mentov èiernej farby sa nachádza pod stenou
oproti šikmej prítokovej vetve s pilierom na za-
èiatku horného pokraèovania chodby nad Vstup-
nou chodbou.

ZÁVER

Ako vyplýva z dobre zachovaných nápisov
v jednotlivých èastiach priestorov, zamerané
priestory sú známe už od konca 19. storoèia
a z prieskumov z 20. a 50. rokov minulého
storoèia. Nápisy sú cenným dokladom poznáva-
nia nesprístupnených èastí Belianskej jaskyne
nieko¾kými generáciami jaskyniarov a v tomto
smere je tu otvorený priestor na ich detailné his-
torické zhodnotenie.

Zamerané jaskynné priestory predstavujú
dve približne paralelné chodby s mnohými,
zatia¾ iba predbežne preskúmanými odboèka-
mi, ktorých celkovú dåžku možno odhadnú� na
300 metrov. S ich zameraním sa poèíta ešte
v roku 2002 v III. etape dokumentaèných prác
v jaskyni.

Jaskyniarska skupina SSS Spišská Belá vy-
jadruje poïakovanie vedeniu Správy sloven-
ských jaskýò i zamestnancom Belianskej jaskyne
za podporu pri zabezpeèení uvedených speleo-
logických dokumentaèných prác.
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