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Regionálna rozvojová agentúra Rožňava 
Ul. Zakarpatská 19, 048 01  Rožňava, 

tel. č.: 058/7331384, fax: 058/7882340, 
e-mail : regag@stonline.sk 

 

Návrhový list 
“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká  okresu Rožňava“ 

1. Názov: Dobšinská ľadová jaskyňa 

2. Zaradenie podľa 
kategorizácie 
oblastí**: 

• kultúrne dedičstvo   
• prírodné a budované (umelé) prostredie človeka 
• poľnohospodársky a potravinársky priemysel   
• priemyselné a technické riešenia  
• turizmus a gastronómia 
• zdravie a životný štýl, šport 

3. Priradiť význam: • miestny  
• regionálny  
• národný  
• medzinárodný 

4. Umiestnenie, resp. 
lokalizácia: 

Katastrálne územie: Dobšiná 
Nachádza sa na juhozápadnom okraji Národného parku Slovenský raj v Spišsko-
gemerskom krase. Vchod do jaskyne je na severnom svahu vrchu Duča          
v nadmorskej výške 969 m, 130 m nad dnom doliny Hnilca. 
K jaskyni je prístup z osady Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji medzi 
Popradom a Rožňavou. Na výstupovej trase, ktorej dĺžka je asi 1 km, sú umiestnené 
tabule náučného chodníka. Medzi parkoviskom v osade a vchodom do jaskyne je 
potrebné prekonať výškový rozdiel 130 m. Výstup k jaskyni trvá asi 25 min. 
GPS súradnice: N 48,8680000    E 20,3024998 

5. Stručný popis,  
    so zreteľom aj  
    na históriu a  
    jedinečný charakter: 

Otvor do jaskyne pod názvom „ľadová diera“ bol známy oddávna. Do podzemia 
však zostúpil až E. Ruffíny v sprievode G. Langa, A. Megu a F. Fehéra v roku 1870. 
Zásluhou mesta Dobšiná jaskyňu sprístupnili už v roku 1871. Pokusy s jej 
elektrickým osvetlením sa začali v roku 1881. Riadne elektrické osvetlenie zaviedli          
v roku 1887. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi prvé elektricky osvetlené 
jaskyne na svete. Hneď od objavenia pútala veľkú pozornosť odbornej i širokej 
verejnosti a navštívili ju mnohé vtedajšie významné osobnosti – P. O. Hviezdoslav, 
S. H. Vajanský a ďalší. V roku 1890 sa vo Veľkej sieni konal koncert na počesť 
Karola Ľudovíta Habsburského. Známa bola aj letným korčuľovaním, ktoré sa 
prvýkrát uskutočnilo v roku 1893. V roku 1947 J. Mišelnický objavil Kvapľovú sieň, 
J. Ogurčák Severnú chodbu a L. Šimkovič Bielu sieň. V rokoch 1953 – 1954 bola 
vykonaná generálna oprava prehliadkovej trasy, elektrického osvetlenia a 
ochranárske opatrenia po objavení nezaľadnených častí. V súčasnosti je 
sprístupnených 475 m. 
Jaskyňa je súčasťou systému Stratenskej jaskyne. Patrí medzi najvýznamnejšie 
ľadové jaskyne na svete, čo zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej vysokohorskej 
oblasti (podzemný ľad je vo výške iba 920 až 950 m n. m.). Patrí medzi prvé 
elektricky osvetlené jaskyne na svete. Jaskyňa má niekoľko úchvatných častí, medzi 
ktoré patria zaľadnená Veľká a Malá sieň, Ruffínyho koridor a Zrútený dóm, 
nezaľadnené časti sa nazývajú Kvapľova a Biela sieň, Suchý dom, Kvapľova 
pivnica, a Peklo. Ľadová výplň sa vyskytuje vo forme podlahového ľadu, ľadopádov, 
ľadových stalagmitov a stĺpov.  
Celková dĺžka: 1 483 m 
Dĺžka prehliadkovej trasy: 515 m 
Trvanie prehliadky: 30 min. 
Časové, územné obmedzenia: zatvorená v čase 1.10. – 14.5. Pondelok zatvorené. 
Vstupy 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 hod. a v čase sezóny VI, VII, VIII  od 9.00 každú 
hodinu do 16.00 hod. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného návrhu:  

Jaskyňa predstavuje najvýznamnejšie zimovisko netopiera fúzatého (Myotis 
mystacinus) a netopiera Brandtovho (Myotis brandtii) v strednej Európe. Spomedzi 
12 druhov netopierov, ktoré sa v jaskyni zistili, je významný aj výskyt netopiera 
pobrežného (Myotis dasycneme) a netopiera riasnatého (Myotis nattereri), ktoré 
patria medzi najvzácnejšie druhy netopierov na Slovensku. 
Priemerná teplota v zaľadnených častiach: -3,9 až -0,2°C 
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Priemerná teplota v nezaľadnených častiach: 0,8 až 3,5°C 
Jaskyňa má niekoľko úchvatných častí, medzi ktoré patria zaľadnená Veľká a Malá 
sieň, Ruffínyho koridor a Zrútený dóm. Nezaľadnené časti sa nazývajú Kvapľova a 
Biela sieň, Suchý dom, Kvapľova pivnica, a Peklo. Z usmiateho slnečného dňa 
návštevník zíde len niekoľko desiatok metrov pod zemský povrch a ocitne sa                         
v ľadovom kráľovstve chladu a dokonalých výtvorov rúk matky prírody. 
Zaujímavosťou jaskyne je skutočnosť, že do roku 1946 v nej bolo povolené 
korčuľovanie pre verejnosť počas celého roku. V 50-tich rokoch v nej ešte trénoval 
známy a úspešný československý krasokorčuliar Karol Divín a rota vojenských 
rýchlokorčuliarov. 

7.  Udržateľnosť:  V roku 2000 bola spolu so Stratenskou jaskyňou a jaskyňou Psie diery zapísaná                      
do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy 
a potenciál využitia:  

Tento chránený prírodný výtvor je jeden z najvzácnejších a najpozoruhodnejších 
prírodných javov u nás. Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku s objemom ľadu 
viac ako 110 000 m3. Najlepšie podmienky pre tvorbu ľadovej výzdoby sú v jarnom 
období, keď povrchové vody prechádzajú puklinami a v priestoroch zamŕzajú                      
v podobe rozmanitých útvarov. Miestami sa vplyvom sublimácie utvára i povlak 
inoväte, čo dodáva podzemným priestorom osobité čaro. 
Cenník: 

Dospelí: 7,00 €          Študenti, dôchodcovia: 6,00 €      Deti do 15 r., invalidi: 3,50 €  
Fotoaparát: 10,00 €   Mimoriadny vstup: 50,00 € 

9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa 
nachádzajú informácie 
o danej regionálnej 
jedinečnosti: 

Bella, P.: Sprístupnené jaskyne, Banská Bystrica, 2000, Správa slovenských jaskýň, 
Liptovský Mikuláš, ISBN 80-89130-08-9.  
Kortman, B.: Čarovný svet jaskýň: sprístupnené jaskyne v Slovenskej republike ako 
súčasť svetového dedičstva, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, 
2005, ISBN: 9788089130375. 
Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku (Dobšinská ľadová jaskyňa) 
Informačný leták - Sprístupnené jaskyne (Dobšinská ľadová jaskyňa) 
Webové stránky: 
http://www.gemer.sk/ciele/dljaskyna/dljaskyna.html 
http://www.slovenskyraj.eu/jaskyne 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/6-dobsinska-ladova-jaskyna 

 
PRÍLOHA - Fotodokumentácia 

  
 
Súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a na spracovanie vyhotovených fotografií 
a filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu 
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Boldiš, ako štatutárny zástupca Regionálnej rozvojovej agentúry Rožňava,                
IČO: 355 19 835, týmto čestne prehlasujem, že údaje uvedené v návrhovom liste a v jej prílohách sú 
pravdivé, presné a úplné. Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných 
údajov a podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon) v znení neskorších predpisov so zverejnením návrhového listu a so spracovaním fotografií a filmov, 
ktoré tvoria prílohu návrhu.    
Meno a priezvisko, titul: Miroslav Boldiš, Ing. 
Funkcia: Riaditeľ 
Podpis:  
Dátum a miesto: 17.12.2015,  Rožňava 
 


