
V roku 2019 spracovali:                          Ondrej Rozložník 

                                                                   Mikuláš Rozložník 



Príbeh jaskyne sa začal, keď ......... 

Pravda o dátume objavenia svetoznámej  Dobšinskej ľadovej jaskyne  
   Jaskyňa s ľadovou výzdobou preslávila mesto Dobšiná na celom svete. 
Objavili ju Ing. Eugen Ruffiny, Gustáv Lang, Andrej Mega a Ferdinand Fehér za 
pomoci baníkov Jozefa Packa, Jána a Jakuba Gálla spolu s ich predákom Jánom 
Liptákom. 
Dátum jej objavenia je v historických dokumentoch, ale aj v novších publikáciách 
uvádzaný rôzne a to buď 15. júna alebo 15. júla roku 1870.  
Uvádzame podstatné historické dokumenty, ktoré obsahujú dátum objavenia 
jaskyne, ako i niektoré novšie publikované údaje.  
  
  
 
 
 
 
 
                                                              Obr. č. 1 - záznam z júna 1871 (archív p. Lalkoviča ) 
 
 
 
 
  
                   
  
  



Z júna roku 1871 sa zachoval text v maďarskom jazyku (obr.č.1) od 
neznámeho autora, v ktorom vo voľnom preklade sa píše: 
  
                     „Osada Dobšinská  Ostrá Skala – jún 1871 
 Štvrť hodiny chôdze odtiaľ sa nachádza ľuďmi navštevovaná priehlbina, v ktorej sa 
v zime i v lete v jej najhlbšej časti nachádza ľad. Známa je od nepamäti ľudstva pod  
menom Ľadová diera. Nachádza sa v nej množstvo  impozantných  ľadových  siení, 
ktorých jedinečnosť ešte ľudské oko nevidelo až do času, keď 15. júna roku 1870, 
traja odvážlivci, dobšinskí mladíci Eugen Ruffinyi, Gustáv Lang a Ondrej Mega, 
ktorí sa s nasadením vlastného života spustili do neznámej hĺbky. Druhý deň  po 
objavení navštívila jaskyňu veľká spoločnosť a na  
počesť jedného z objaviteľov  bola pokrstená na Ruffinyiho jaskyňu. Táto udalosť 
bola  spísaná do zápisnice, ktorá sa uložila do dobšinského mestského  archívu“. 
  
Údaj o objave nachádzame aj v publikácii: „Das Stracenaer Thal und die 
Dobschauer Eishöhle“, aus dem Ungarischen des Dr. Johann E. Pelech von 
Samuel Klein, zweite verbesserte und vermehrte Auflage, Budapest, 1884. 
Na strane 24 je v tejto publikácii uvedený text nápisu tabule, ktorú 
umiestnilo mesto Dobšiná na portál vstupnej časti jaskyne v roku 1877: 
  



Preklad: Objaviteľom jaskyne Eugenovi Ruffinyimu, Ondrejovi Megovi a Gustávovi Lángovi 
s uznaním obyvatelia mesta, objavenej 15-tého júla 1870.  

Ďalší uverejnený termín objavenia je v knihe „Topscher Gatscholper“ od Samuela 
Kleina, vydanej v roku 1914, písanej dobšinským nemeckým dialektom 
(bulinerštinou), kde na str. 204, v básničke: “Die Eishöhl-Entdecker“ je v poznámke 
pod bodom 2 je uvedené: 
  
 „Die Dobschauer Eishöle wurde im Jahre 1870 am 15-ten Juli entdeckt“ ( Dobšinská 
ľadová jaskyňa bola objavená 15.  júla roku 1870). 
     
Termín objavenia 15. júla 1870 je uvedený aj v knihe „Dobšinská ľadová jaskyňa“ od 
autora A. Droppu,  vyd. Šport, Bratislava, 1960. 

„E jégbarlang felfedezőinek Ruffinyi Jenő, Méga Endre és Lang Gusztávnak 
elismerésűl a városi  közönség,    Felfedeztetett 1870, Julius 15-én“ 
  „Den Entdeckern dieser Eishöhle Eugen Ruffinyi, Andreas    Mega und Gustav 
Lang zur Anerkennung die Stadtgemeinde, Endteckt wurde die Höhle 1870 den 15. 
juli“ 

Údaj o termíne objavenia 15. jún 1870 nachádzame  v časopise „ Krásy Slovenska“ – 
číslo 5/1970,  ako aj v publikácii vydanej k 100-mu výročiu objavenia jaskyne, 
v  článku  L. Blahu a tiež v knihe „Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku“ (ed.: 
Jozef  Jakál z roku 2005). 



Najdôležitejší písomný dokument o dátume objavu Dobšinskej ľadovej jaskyne bol 
nájdený v roku 2008 RNDr. O. Rozložníkom v pobočke štátneho archívu v Rožňave, 
pri hľadaní archívnych  dokumentov ku  knihe „ Banské mesto Dobšiná“, vydanej 
v roku 2008. 

Obr. č. 2 - prvá strana zápisnice o objave                 Obr. č. 3 – druhá strana zápisnice 
 
 



Preklad zápisnice z maďarského jazyka: 
  

Zápisnica 
 zaznamenaná na osade Ostrá skala v Stratenskom údolí 16. júna 1870 

  
Prítomní boli: 
Veľkomožný pán Emil Ebeczky - kráľovský radca a školský inšpektor gemerskej župy, Pavol 
Gömöry - starosta mesta Dobšiná, Márton Szontagh - člen mestského zastupiteľstva a riaditeľ 
Zemberských baní, Alexander Brecz  - mestský lesný majster, Alexander Nehrer - mestský 
pokladník, Bertalan Szontagh - člen mestského zastupiteľstva a pokladník sporiteľne, Gustáv 
Gömöri - člen mestského zastupiteľstva, Ondrej Mega - mestský kapitán, Miksa Gömöri - 
inžinier, Nándor Fehér - lekár, Eugen  a Aladár Ruffinyi, Gustáv Lang, Miksa Klein, Ondrej 
Szojka - mestský gazda, Ondrej Pek, Ondrej Dinda, Ján Lipták, Ján Gál, Szilárd Fischer, 
Kálmán Sarkány a Michal Urbán - školský inšpektor. 
 Predstavenstvo mesta Dobšiná jednohlasne vyhlasuje, že základné cirkevné školy 
v meste, na základe uznesenia číslo 38 z roku 1868, sa pretransformujú na obecné školské 
zariadenia. Z tohto dôvodu sa dnešného jednania osobne zúčastnil tu prítomný veľavážený 
školský inšpektor Gemerskej župy. Využijúc dnešné jednanie v osade Ostrá skala, treba sa 
zmieniť aj o prehliadke doteraz nie celkom známej  ľadovej jaskyne na kopci Duča v nadmorskej 
výške 2684 stôp. Prehliadka jaskyne sa uskutočnila pod vedením  baníka s akademickým 
vzdelaním Eugena Rufinyiho.  



Túto slávnosť krstu zakončiť družnou hostinou a ako trvalú pamiatku  tejto udalosti 
zápisnicou podchytiť. Požiadal  starostu mesta, aby povolil kópiu zápisnice uložiť v archíve 
mesta Dobšiná. 
 
Vzniklo ako hore 
 
 Podpisy :                                      Ebeczky Emil 
     Kráľovský radca a školský inšpektor 
     Urbán Mihály, školský inšpektor 
     Gömöri Pál, starosta mesta 
     Brecz Alexander, lesník mesta 
     Néhrer Alexander, pokladník mesta 
   
 
Tento dokument je v súlade aj s dokumentom na obr. č.1, kde sa hovorí, že na druhý 
deň navštívila jaskyňu veľká spoločnosť. 

Z dôvodu úchvatnej krásy podzemných priestorov požiadal prítomného starostu mesta,  aby 
sa prihovoril v mestskom zastupiteľstve za  začatie sprístupnenia objavených priestorov, aby 
si zázrak prírody mohla vychutnať aj verejnosť. Jaskyňu pomenovať podľa jej neúnavného 
objaviteľa na Rufinyiho jaskyňu. 



Zápisnica bola  prijatá do archívu mesta Dobšiná pod číslom 759 dňa 15.7.1870  

Obr. č. 4 - potvrdenie o prijatí zápisnice do archívu mesta Dobšiná 

  
  
 
V Rožňave 25. marca 2012  
Spracovali: RNDr. Ondrej Rozložník, Ing. Mikuláš Rozložník 
  
  



Objavitelia jaskyne 

Text  na obrázku vpravo 
bol uverejnený v časopise 
Krásy Slovenska č. 5/1970  

Eugen Ruffinyi               Gustáv Lang                    Andrej Mega  
   ( 1846 - 1924)                 (1845 - 1901)                     (1844 - 1914) 
                                      
                                                                                        

Oznam v dobovej tlači 



Publikáciu o objaviteľoch jaskyne spracoval novinár a bývalý obyvateľ Dobšinej 
Jozef Červínka  (1935 – 2011) v roku 2008 



 Hneď po objave prevzalo jaskyňu do starostlivosti mesto Dobšiná. 
Ochranu jaskyne zabezpečoval jeho lesný úrad.  Pre sprístupnenie jaskyne  a 
bezpečnosť jej návštevníkov, ju od roku 1871  vybavili drevenými schodmi a 
chodníkmi. Následne zabezpečili osvetlenie jaskyne a sprievodcu, ako aj 
vydanie tlačeného sprievodcu pre záujemcov, ktorý obsahoval prevádzkové 
údaje, cenu vstupného, náklady na osvetlenie, možnosti ubytovania  v okolí, 
dopravné možnosti a v neposlednom rade pokyny a zákazy v záujme 
ochrany jaskyne. V roku 1877 na skalnej stene nad vchodom do jaskyne 
osadili pamätnú tabuľu s menami objaviteľov. V roku 1878 vybudovali od 
hotela ku vchodu do jaskyne chodník, pričom dbali na ochranu rastlinstva v 
okolí, zveľadili územie a tak vznikol horský park. V roku 1881 začali práce na 
osvetlení jaskyne elektrickou energiou. Prvý raz sa tak stalo 24. júna 1881, ale 
iba pokusne. Od roku 1882 používali na osvetľovanie Bunsenove lampy. Na 
zabezpečovanie prevádzky jaskyne zriadili v roku 1883 osobitnú komisiu. V 
roku 1887 bola jaskyňa ako prvá vo vtedajšej Rakúsko – uhorskej monarchii a 
medzi prvými v Európe elektricky osvetlená. Elektrickú energiu vyrábal 
agregát umiestnený na povrchu. V roku 1911 postavili pred vchodom do 
jaskyne drevený vstupný objekt, slúžiaci návštevníkom.       



Počiatočná dokumentácia objavenej jaskyne 

Vstup do jaskyne a pozemné priestory,  J. A.  Krenner 1874 

Už v roku 1874 vydal J. A. 
Krenner dvojjazyčnú publikáciu  
o jaskyni, ktorej súčasťou sú aj 

nasledujúce znázornenia:  



Pôdorys jaskynných priestorov 







Priestory Dobšinskej ľadovej jaskyne na kresbe jej objaviteľa 

V roku 1878 dobšinský rodák Jozef Mikulik napísal 
knihu s názvom: 

 „Dobschau eine monographische Skizze, mit einem 
Anhang : Die Dobschauer Eishöhle  mit fünf 

Illustrationen“ – Monografický náčrt Dobšinej  
s dodatkom Dobšinská ľadová jaskyňa a piatimi 

prílohami (snímky 12 až 16) 



Zobrazenie jaskynných priestorov v prílohe publikácie 











Pôdorys Dobšinskej ľadovej jaskyne,  Pelech 1878 



Zobrazenie jaskynných priestorov z publikácie J. E.Pelech 1878 (a nasledujúce 3 obrázky) 







Prierez jaskyňou od E. Ruffinyiho z roku 1887 
 



Slávnostné otvorenie jaskyne 



Skalná stena nad vchodom do 
jaskynných priestorov s tabuľou 

venovanou objaviteľom osadenou 
v roku 1877 

Vchod do jaskynných priestorov 





Jedného z prvých knižných sprievodcov 
po jaskyni a jej okolí spracoval v roku 1912 

Ede J. Hanvai, ďalšie boli postupne 
vydávané v rokoch  1925, 1949, 1960  

a neskôr 
 



V tejto publikácii z roku 1912, bola uverejnená 
nasledovná obrazová dokumentácia jaskynných 

priestorov okolia jaskyne   



Veľká sieň 



Hotel Ľadová jaskyňa 



Časť stratenského údolia 



Časť stratenského údolia 



Skalná brána pri Stratenej 



Obrazová dokumentácia jaskynných priestorov z roku 1925 

Cintorín Veľká sieň 

Slonia hlava Gotický oltár Veľká sieň - ľadový kvapeľ  



Dolná chodba, Bíma 1925 



Časť obrovského vodopádu Socha svätého Mikuláša 

Pohľad na ľadopád od 
východnej steny Ľadnici 

Prierezy 
jaskyňou podľa 

statického a  
dynamického 

pojatia   



Pomerne obsiahleho a podrobného sprievodcu, dnes už historického, 
spracoval Anton Droppa v roku 1960 

Drevená útulňa pred vchodom  
do jaskyne 

Vchod do jaskyne 



Kvapľové stalagmity v Kvapľovej sieni 
Veľká sieň v jaskyni 

Dynamika prúdenia vzduchu  
v zimnom období, Droppa 1960 



Ľadové stalagmity v Malej sieni 
nazývané Cintorín 

Veľká sieň, vpravo Studňa, vľavo Peň 



Ľadová inovatka na povale tunela vo Veľkej sieni Niagarské ľadopády vo Veľkej sieni 



Ľadový stalagmit Studňa  
vo Veľkej sieni 

Dvojitý ľadový stĺp vo Veľkej sieni 



Ruffinyiho koridor  
s mohutnou ľadovou stenou 

Veľká opona v Prízemí ľadovej jaskyne 



Ľadové stalaktity na previsnutých 
častiach ľadopádu v Prízemí 

Skupina ľadových útvarov 
 nazvaná Organ v jarnom období 



Výstup hore ľadopádom umožňujú 
drevené schody 

Ľadopád vytvorený na pukline  
v Malej sieni 



Vrstevnatosť ľadu  
v Dobšinskej ľadovej jaskyni 

Holé vápencové steny vyzdobuje 
jaskynná inovatka 



Skupina ľadových útvarov v Prízemí 

Návštevnosť  jaskyne, Droppa 1960 





Mapa Dobšinskej ľadovej jaskyne a jej okolia, Droppa 1950 



Pôdorys Dobšinskej 
ľadovej jaskyne, 

Droppa 1950 



Prierez Dobšinskou ľadovou jaskyňou, Droppa 1956 



Mikroklíma Dobšinskej ľadovej jaskyne je v porovnaní s ostatnými jaskyňami 
svojrázna a odlišná. Zaujímavou a dôležitou je jej teplotná charakteristika. J. A. 

Krenner sa zaoberal s touto otázkou už vo svojej publikácii z roku 1874. Pre 
informáciu uvádzame tabuľky z tejto práce, ako aj z ďalších publikácií. 

Vysvetlivky:  Barlangi hőmér. C° - teplota v jaskyni  °C 
                        Külső hőmér. C°      - teplota na povrchu °C 
                        Közép – priemer (stredná hodnota) 

Mikroklíma jaskyne 



      Denný chod priemernej teploty 
(Steiner L. 1922:  Hőmérsékleti viszonyok a 
Dobsinai Jégbarlangban, Mathematikai és 

Természettudományi Értesítő, zväzok XXXIX) 
 

     Vysvetlivky: 
  Óra – hodina 
 Künn – vonku (na povrchu) 
 A barlangban – v jaskyni 
 Középhőmérséklet – stredná teplota 
 Ingadozás – rozkyv (kolísanie)     

Priemerná mesačná jaskynná teplota 
v rokoch 1917 a 1918  

(Steiner L. 1922:  Hőmérsékleti viszonyok a 
Dobsinai Jégbarlangban, Mathematikai és 

Természettudományi Értesítő, zväzok XXXIX) 
 
Vysvetlivky: 
 mélység – hĺbka 
 0 – teplota v jaskynnom ovzduší  °C 
 0,24 …. 1,08  - hĺbka v metroch   

                     I ...XII – mesiace v roku  



Tabuľka meteorologických údajov 
v jaskyni 

(podľa Droppa A. 1960: Dobšinská ľadová 

jaskyňa, vyd. Šport)  





.... rok 1952 



Veľká sieň v roku 1960 



Vchod do jaskynných priestorov (60. roky 20. storočia) 



















Poštová známka s tematikou jaskyne 









Jaskyňa a jej okolie sa hneď po objavení stala vďačným námetom poštových 
pohľadníc a námetom pre výtvarníkov 



Výtvarné znázornenie Hornej siene od autora  Kacziány Ödön 





































Nálepky s tematikou 
Dobšinskej ľadovej jaskyne 



Veľkoplošná maľba s tematikou ľadovej jaskyne 





Prvé letné korčuľovanie v roku 1893  (pôvodná kresba Bellony László) 







































Na dopravu turistov a návštevníkov ľadovej 
jaskyne slúžil dobový autobus 



 Na začiatku bolo pre návštevníkov jaskyne vyhradená jedna miestnosť so 
šiestimi posteľami v horárni Pod ostrou skalou. Mesto v rokoch 1872 – 1873 
postavilo menší hotel, ktorý neskôr rozšírili. Jeho súčasťou bola kolkáreň a kúpele. 
Pre stále sa zvyšujúci záujem vznikla potreba stavať ďalšie objekty. V roku 1885 
hotel vyhorel a na jeho mieste postavili nový, ktorý dnes už tiež neexistuje.    















Interiér jedálne hotela, ktorý dlhé roky prevádzkoval Endre Fejér a syn 





Na mieste bývalého hotela, zhoreného v období ostatných vojnových 
udalostí, vzniklo parkovisko a oddychové miesto (60. roky 20. storočia) 



„Nový“ hotel „Dobšinská ľadová jaskyňa“ v roku 1949 



Objavenie jaskyne znamenalo aj rozvoj využívania jej okolia. 
Jedným z prvých dokladov je mapa územia z roku 1904    



Ostrá skala a osada pri jaskyni - zobrazenie z publikácie J. E.Pelech 1878 



Skalná brána pri Stratenej - zobrazenie z publikácie J. E.Pelech 1878 



Skalná brána pri Stratenej na prístupovej ceste k jaskyni 















Určitú dobu po roku 1957 bol v osade 
Dobšinská Ľadová Jaskyňa v prevádzke aj 

lyžiarsky skokanský môstik 



Turistický ruch v osade Dobšinská Ľadová Jaskyňa okolo roku 1977 



Turistické stredisko 
v osade Dobšinská 

Ľadová Jaskyňa 
(Deneš 1979) 



Pri príležitosti 100. výročia objavenia jaskyne bolo vydané osobitné číslo 
časopisu Krásy Slovenska č. 5/1970 venované  tejto problematike 











Dlhoročný sprievodca v jaskyni Michal Baumgartner (prvý zprava) 



Potvrdenie komisie svetového dedičstva UNESCO o zaradení Dobšinskej 
ľadovej jaskyne na zoznam svetového dedičstva ako hodnoty z kultúrneho a 

národného hľadiska, ktorá vyžaduje ochranu pre význam celého ľudstva, 
vydané 2. decembra 2000 

Pamätná tabuľa svetového 
dedičstva v jaskyni, Bella 2005 



Situačná mapa priestorov 
Dobšinskej ľadovej jaskyne 



Detail Malej opony  
v Malej sieni,   

Kaboš-Rengevič 2005 



Malá sieň, foto Kaboš-Rengevič 2005  



Malá sieň, 
Kaboš-Rengevič 2005 



Niagarský vodopád vo Veľkej sieni,  Kaboš-Rengevič 2005 



Veľká sieň - Studňa 
Kaboš-Rengevič 2005 



Pod Veľkou oponou, Kaboš-Rengevič 2005 



foto  Miloš Greisel 9/2019 



foto  Miloš Greisel 9/2019 



foto  Miloš Greisel 9/2019 



foto  Miloš Greisel 9/2019 



Od roku 1947 sú známe aj kvapľové časti jaskynných priestorov, ktoré tvoria viacej 
menej horizontálne chodby a siene s typickými riečnymi formami. V ďalšom 

uvádzame niekoľko aktuálnych obrázkov z tejto časti, autorom ktorých je významný 
dokumentarista Miloš Greisel. 



foto Miloš Greisel 9/2019 



foto Miloš Greisel 9/2019 



foto Miloš Greisel 9/2019 



foto Miloš Greisel 9/2019 



foto Miloš Greisel 9/2019 



Ľadová rozprávka 
  Dobšinská ľadová jaskyňa 

 
     „Máloktorá jaskyňa na Slovensku i vo svete je taká známa a významná ako 
práve táto „ľadová diera“ v Slovenskom raji neďaleko Dobšinej. Zakrátko po 
prvom zostupe do nej v roku 1870 jaskyňu skúmali alebo si prehliadli mnohé 
význačné osobnosti z celej Európy. Boli medzi nimi vedci, umelci, cestovatelia i 
štátnici. Aby jej rozprávkovú krásu mohli obdivovať v celej nádhere, už v roku 
1887 ju ako jednu z prvých jaskýň na svete elektricky osvetlili. 
     Aj dnes sa návštevníci tejto jedinečnej jaskyne cítia v jej sieňach ako v skutočnej 
rozprávke...... Zamrznutá voda vytvára fantastické útvary, uchvacujúce hrou 
svetla a ľadu i majstrovstvom ich tvorcu – prírody. V nezaľadnených častiach 
jaskyne sa vyskytuje aj kvapľová výzdoba a zima v nej neprekáža ani otužilcom 
netopierom.“ (úryvok z knihy Čarovný svet jaskýň, vydala Správa slovenských jaskýň v roku 2005) 

 
 

     Čas neúprosne beží, a skôr ako sa nazdáme treba konštatovať, že  o niekoľko 
málo mesiacov, teda v  nastávajúcom roku 2020, uplynie už 150 rokov od doby 
prvého zostupu do podzemných priestorov tejto jaskyne.  Možno predpokladať, 
že na počesť tohto výročia príslušné zložky poverené starostlivosťou o jaskyne 
usporiadajú rôzne spomienkové akcie, snáď ešte bohatšie, ako tomu bolo pri stom 
výročí v roku 1970.      
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V prezentácii boli použité aj snímky z archívu K. Székely, J. Scheffera,  

L. Kaboša, M. Rengeviča, Miloša Greisela, SSJ Liptovský Mikuláš, agentúry 
Profila a https://hu.wikipedia.org/wiki/Dobsinai-jégbarlang 

Ďakujeme za pozornosť ! 


