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Vitajte v Dobšinej

Fakty z histórie

Dobšiná, staré banícke mesto, leží v hlbokom údolí na rozhraní Slovenského rudohoria a Národného parku Slovenský raj. Leží na dvoch tematických cestách - Gotickej a Železnej ceste. Ideálne podmienky na turistiku poskytuje nádherná okolitá príroda, chránené krajinné oblasti a ostatné prírodné a historicko-umelecké pozoruhodnosti.

Dobšiná svojou bohatou a zaujímavou históriou vstúpila do dejín v 13. storočí ako slovenská osada založená z podnetu
rodu Bebekovcov. Preslávená už v dávnych časoch bohatstvom nerastných surovín, rozvinutým banským a železiarskym priemyslom a obchodom získala v roku 1326 ako jedna z prvých obcí horného Gemera krupinské mestské právo.

Pohľad na Dobšinú

Medzi rarity mesta patrí aj dobšinské vodné dielo - vysokotlaková elektráreň s prečerpávaním.
Pre turistov je Dobšiná južnou vstupnou bránou do Národného parku Slovenský raj. Svetoznáma Dobšinská ľadová
jaskyňa objavená banským inžinierom Eugenom Ruffínyim
v roku 1870, od roku 2000 zapísaná v Zozname UNESCO
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a nádherná okolitá príroda dávajú mestu veľké možnosti
stať sa obľúbeným centrom turistiky a rekreácie. Ideálne
podmienky sú tu po celý rok.
Dobšiná je východiskom do zaujímavých turistických oblastí a do vzácnych, na históriu bohatých kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v blízkych lokalitách: Národný
park Slovenský raj so svojimi prírodnými zvláštnosťami,
Slovenské rudohorie s najvyšším
vrchom Stolica a dominujúcim
Radzimom, reliéfy Nízkych Tatier
so symbolickou Kráľovou hoľou,
Dobšinská ľadová jaskyňa, kaštieľ
v Betliari, rekreačné centrum Dedinky vhodné na vodné športy, planina
Geravy či chránený prírodný výtvor
Ostrá skala.

Dobšiná, mesto starých baníckych
tradícií, otvára pohostinnú nárucˇ
všetkým svojim návštevníkom.

mesta

Historické námestie

Mesto má bohatú banícku históriu. Obdobia jeho slávy
a prosperity sú spojené s baníctvom a ťažbou medených a železných rúd. V 16. storočí sľubný rozvoj dočasne zastavili Turci, ktorí v roku 1584 mesto vyrabovali, vypálili a 362 občanov
odvliekli do zajatia. Mestečko obnovili nemeckí prisťahovalci
z iných banských oblastí východného Slovenska. Začiatkom 17.
storočia bolo v Dobšinej v prevádzke 5 hámrov a okolo roku
1637 viacero maší a 7 hámrov, ktoré vyrábali kvalitnú oceľ.
Archívne dokumenty označujú Dobšinú ako prvé oceliarske
mesto Uhorska. Podľa staršej odbornej literatúry bola prvá vysoká
pec v Uhorsku postavená v roku 1680 v okolí Dobšinej. V archívnych záznamoch sa však prvá vysoká pec v Dobšinej spomína až
v roku 1722. Nachádzala sa v Dobšinskej Maši. Mesto tiež

Vysoká pec

vynikalo v ťažbe medených, ortuťových či bizmutových rúd.
Z nerastných surovín sa donedávna ťažil chryzolitový azbest.
V 18. a 19. storočí sa dostali do popredia niklovo-kobaltové rudy
vyvážané do Anglicka. Dobšiná bola v ťažbe kobaltu na prvom
mieste na svete. Koncom 19. storočia sa však začala prejavovať
kríza dobšinského baníctva.
Hospodársky rozmach vytvoril podmienky pre spoločenský
a kultúrny rozvoj. Známe bolo latinské gymnázium, v ktorom
študovali významné osobnosti nášho literárneho života ako
P. J. Šafárik, J. Palkovič, P. Dobšinský, K. Kuzmány a iní. V roku
1756 vtedajšia panovníčka Mária Terézia udelila Dobšinej
mestskú výsadu - právo na štyri výročné trhy, z ktorých
najvýznamnejší bol jarmok spojený s oslavou Turíc.
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Kultúrno-historické pamiatky
Evanjelický kostol

Kostol pochádzajúci z roku 1480 je považovaný za monument
a symbol banskej činnosti v okolí Dobšinej. Bol viackrát opravovaný a prestavaný, a preto pôvodne gotický kostol nadobudol
výzor novogotického kostola. V interiéri sú pozoruhodné stredoveké fresky. Freska na víťaznom oblúku zobrazuje významnú nemeckú sväticu - lekárku, mníšku a mystičku Hildegardu
von Bingen. Ide o unikátne vyobrazenie tejto svätice v podobe
fresky v rámci Slovenska. V sakristii je umiestnená pamätná
tabuľa s latinským a nemeckým opisom vpádu Turkov. Banícku
tradíciu mesta pripomínajú dva obrazy a minerály z dobšinských baní, ktoré sa nachádzajú na oltári.

mesta

Rímskokatolícky kostol
sv. Františka Xaverského

Kostol bol postavený v roku 1792 v barokovo-klasicistickom štýle na mieste staršej drevenej kaplnky z roku 1746. Ide o jednoloďovú stavbu so segmentovo zakončenom svätyňou, pristavanou sakristiou na severnej strane svätyne a predstavanou vežou
na východnej strane. Zaujímavosťou je kríž s odliatou sochou
Krista od Jána Fadrusza venovaný pamiatke Antona Szuszaia.

Radnica mesta

Radnica bola postavená v roku 1870 v neorenesančnom slohu.
Ide o dvojpodlažnú stavbu s veľkoryso poňatým interiérom
presvetleným presklenou strechou. Zaujímavým prvkom
je liatinové schodisko na stĺpoch. Na niektorých stenách sú
zachované pôvodné ornamentálne fresky. Interiér zdobia
viaceré historické obrazy. Dominantou je obraz Sklenená pani
z Marón. Dnes je táto budova sídlom mestského úradu.

Meštiansky dom, Zimná 125

Ide o chránený dom meštianskej zástavby na Zimnej ulici č. 125.
V 16. storočí tu stál pôvodný kamenno-drevený dom.
Pamätná vila v záhrade predstavuje neorenesančnú stavbu
z 19. storočia. Má priamy vzťah k osobnosti banského inžiniera
Eugena Ruffínyiho, objaviteľa Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Ľudový dom

Reduta

Klasicistická budova z 19. storočia patrí medzi hodnotné doklady vývoja architektúry v našom meste.

Bývalá dievčenská škola
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Meštiansky dom je prejazdový dom, ktorý bol postavený pravdepodobne už v 16. storočí. Dôkazom je jeho suterén a umiestnenie v blízkosti evanjelického kostola.

Ruffínyiho vila

Interiér radnice

Evanjelický kostol

Meštiansky dom, Zimná 118

Rímskokatolícky kostol sv. Františka Xaverského

V roku 1875 bola založená dnes už bývalá dievčenská škola postavená na mieste staršej budovy nižšieho evanjelického gymnázia. V gymnáziu študovali významné osobnosti: Pavol Jozef
Šafárik, Pavol Dobšinský, Karol Kuzmány, Juraj Palkovič a iní.

Ľudový dom je reprezentačný chránený dom dobšinskej ľudovej architektúry nachádzajúci sa na Tureckej ulici č. 64.
Pochádza z polovice 19. storočia. Ide o drevený, sčasti murovaný objekt s dvomi priestormi a bočným vstupom. Predstavuje
obydlie dobšinských Nemcov.

Dedičná štôlňa

Je národná kultúrna pamiatka v oblasti technických stavieb.
Začali ju raziť v roku 1851 z údolia Steinseifen. Dĺžka štôlne
je 1 872 m. Po ukončení banskej činnosti bolo ústie štôlne
v roku 1970 zamurované lomovým kameňom.

Pozostatky stavieb vysokých pecí

Pozostatky stavieb sa nachádzajú vo Vyšnom Hámri - na západnej hranici mesta.
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Možnosti športového

vyžitia
Papiereň. Sieť peších chodníkov má dĺžku 4,5 km, cyklotrasy
merajú 8,8 km a zjazd pre náročnejších cyklistov meria 2 km.
Náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej obsahuje
deväť informačných tabúľ, ktoré približujú banícku históriu
mesta. Smer trasy je nasledovný: Námestie baníkov – Evanjelický gotický kostol – Zimná ul. – Ulica SNP – Záhradná ul. –
Lányiho Huta – Námestie v Lányiho Hute – Gápel - Flos – Rik.

Čuntava, v pozadí chata Rita

Pešia turistika, cykloturistika,
náučné chodníky

Jedným z najvyhľadávanejších miest turistov aj obyvateľov
Dobšinej je poľana Čuntava. Leží na najdôležitejšej turistickej magistrále Slovenska - Cesta hrdinov SNP, ktorá prechádza z Devína na Duklu. Odtiaľto vedú turistické značkované chodníky na Stolicu, do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne, či
k prameňu Hrona. Najkrajším vyhliadkovým vrchom v blízkom okolí je Ondrejisko v západnej časti územia.
Z Dobšinej vedie nová cyklotrasa s dĺžkou 13,8 km, ktorou
sa dostanete z Troch ruží cez Lányiho Hutu a Voniarky
na Palcmanskú Mašu.
V Dobšinej sa nachádza náučný chodník Dobšiná - Ramža –
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Fitness centrum Calisto (tel.: +421 917 351 603)
Tenisový kurt - Rozkvet (tel.: +421 940 816 831)
Bikrosová dráha - Rozkvet
Jazda na koni v Lányiho Hute (tel.: +421 948 114 871)
Klzisko na sídlisku Rozkvet (tel.: +421 918 615 139)

Náučný chodník po stopách baníctva v Dobšinej

Dni mesta Dobšiná s Turícnym
ˇ

jarmokom

Turíčne sviatky sú oslavované na celom svete. Známe sú aj ako Rusadle, Zelené sviatky alebo Letnice. Patria medzi
najstaršie sviatky, ktoré boli kresťanmi prevzaté zo židovstva. V kresťanstve sú sviatkami zoslania Ducha Svätého
a apoštolov po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Sviatky sa oslavujú 50 dní po Veľkej noci a 10 dní po Nanebovstúpení Pána.
Turíčne sviatky v baníckom meste Dobšiná majú svoju dlhú
tradíciu. Sú najväčšou udalosťou roka a spájajú sa s oslavami ťažkej baníckej práce. Banícka oslava sviatkov súvisí
so založením Baníckeho združenia – Bruderschaft.
Tento kresťanský sviatok je i sviatkom všetkých, ktorí pracovali a pracujú v oblasti baníctva. Turíce sa ako sviatok baníctva v našom meste zachovávajú vďaka Baníckemu združeniu
a doposiaľ sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. Uchovávajú krásnu myšlienku humánnosti a bratstva, ktorými
si v rokoch výslnia a rozkvetu nášho baníctva, ale aj jeho
postupného úpadku bratia – baníci navzájom pomáhali,
keď ich postihlo nešťastie, choroba a úmrtie. Renesanciou
týchto zvyklostí sa v roku 1993 položili základy obnovy tejto
už takmer zabudnutej tradície mesta Dobšiná.
Dni mesta a Dobšinské turíčne slávnosti sú spojené s bohatým a pestrým kultúrnym programom. V čase slávnostných
dní sa koná turíčny a remeselnícky jarmok. Na turíčne sviatky sa pripravujú najmä baníci, veriaci, ale aj ostatní obyvatelia mesta.

Turíčne sviatky - Banícke združenie Brudeschaft

Remeselnícky turíčny jarmok
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Preteky automobilov do vrchu Dobšinský kopec

Fauna a flóra v

Preteky automobilov do vrchu Dobšinský kopec sa konajú už od roku 1973. O 10 rokov neskôr sa v Dobšinej
konali prvé Majstrovstvá Československa. 25. ročník sa už niesol v znamení medzinárodnej účasti. V roku
1997 trať získala nový asfaltový koberec, o rok neskôr bol do súťaže uvedený tzv. dvojpretek.

Fauna

Štart pretekov automobilov do vrchu Dobšinský kopec

V roku 2006 bola zmenená dľžka aj profil trate, v roku 2011
dostala trať opäť nové asfaltové „ošatenie“.
Dobšinský kopec je veľkým lákadlom nielen pre domácich
jazdcov z najbližšieho okolia, ale aj z celej Európy.
Preteky sa konajú na štátnej ceste I/67 v úseku Dobšinský
kopec. Štart sa nachádza v Dobšinej na Hnileckej ulici v blízkosti výjazdu z mesta v smere Poprad - Tatry. Cieľ je situovaný cca 400 m pred odbočkou na Dedinky.
Trať dlhá 6810 m s výškovým rozdielom 397 má 30 zákrut.
Mimoriadne úspešný bol XXIX. ročník pretekov automobilov
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okolí Dobšinej

V Dobšinej a okolí sa vyskytujú takmer všetky druhy raticovej zveri žijúcej v stredných zemepisných šírkach Európy.
Na potulkách prírodou možno objaviť stopy zástupcov šeliem: mačka divá, rys ostrovid, vlk sivý, líška obyčajná, medveď hnedý, sú tu zastúpené bežné druhy spevavých vtákov a
dravých vtákov: kane, myšiaky, sokol rároh, sokol sťahovavý
a kurovité vtáky: tetrov obyčajný, hlucháň obyčajný. Na svoje si prídu športoví i rekreační rybári. Rybolov v Dobšinej
je povolený vo vodnej nádrži Vlčia dolina a vo vyrovnávacej
nádrži Dobšiná. V južnej časti Slovenského raja je k dispozícii vodná nádrž Palcmanská Maša a rieka Hnilec. Ku kaprovým revírom sú zaradené rybníky Vlachovo I. a II..

Flóra

V okolí Dobšinej prevládajú bukové a miešané lesy s ihličnatými drevinami – smreky, jedle a borovicové háje. Príroda Dobšinej a okolia je známa nielen výskytom rastlinných
endemitov, ale aj bohatstvom prirodzeného genofondu,
kultúrnych a polokultúrnych, najmä ovocných rastlín: divá
čerešňa skorá, divá slivka, turecká višňa – mahalebka, trnky,
drieň, baza čierna. Sú tu ideálne podmienky na zber liečivých rastlín, húb, či lesných plodov (maliny, černice, čučoriedky, lesné jahody, trnky a iné).

Divácka zóna v cieli

do vrchu Dobšinský kopec, ktorý sa v roku 2012 po prvýkrát
jazdil ako súčasť Majstrovstiev Európy. Bohatá účasť 122
pretekárov z deviatich krajín, medzi ktorými nechýbali
ani najväčšie hviezdy súčasného európskeho šampionátu
na čele s úradujúcim majstrom Európy Simone Faggiolim
pritiahlo na Dobšinský kopec mimoriadnu návštevu divákov. Od uvedeného roku sú preteky v Dobšinej zaradené do seriálu Majstrovstiev Európy pretekov automobilov
do vrchu.

Medveď hnedý

Kozák osikový
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Stratená

Mikroregión Dobšiná

Rejdová

Neogotický rímskokatolícky Zachovaná ľudová architektúkostol, Stará hyža
ra a remeslá

Vyšná Slaná

Pamätná izba Fraňa Kráľa

Vlachovo

Kaštieľ rodiny Andrássyovcov,
Huta Karol

Mikroregión sa nachádza v oblasti Slovenského rudohoria a časť jeho územia leží v Národnom parku
Slovenský raj. Tvoria ho katastrálne územia sídiel: Dobšiná, Telgárt, Stratená, Dedinky, Mlynky, Rejdová,
Vyšná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná, Kobeliarovo, Henckovce, Gemerská Poloma a Betliar.

Foto: Jiroušek

Nižná Slaná
Huta Etelka

Foto: Global 24

Telgárt

Významné železničné stavby

Gemerská Poloma Henckovce

Barokovo-klasicistický rímsko- Rímskokatolícky Kostol
katolícky kostol a klasicistický Všetkých svätých
evanjelický kostol a. v.

Pohľad z Dobšinského kopca

Možnosti rozvoja mikroregiónu predstavuje najmä rozvoj cestovného ruchu založený na využití miestneho
potenciálu a prírodného a kultúrneho dedičstva. Z prírodných zvláštností medzi najzaujímavejšie patria svetoznáma Dobšinská ľadová jaskyňa, chránené krajinné
oblasti - časť Národného parku Slovenský raj, Slovenské
rudohorie s najvyšším vrchom Stolica a dominujúcim
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Radzimom, reliéfy Nízkych Tatier či symbolickou Kráľovou hoľou. Nádherná príroda Slovenského raja vytvára
vhodné podmienky pre pešiu turistiku, cykloturistiku,
vodné i zimné športy. Región poskytuje rozmanité možnosti aj športovým rybárom a poľovníkom. Pre návštevníkov je pripravená pestrá ponuka ubytovacích a stravovacích služieb, doplnkových služieb - agroturistika.
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Foto: Global 24

Kobeliarovo

Gočovo

Pamätný dom Pavla Jozefa Pamätný dom Jura Hronca
Šafárika

Mlynky

Obnovená banícka zvonica

Kaštieľ Betliar
S obcou Betliar sa neodmysliteľne spája kaštieľ v krásnom prostredí prírodného parku. Kaštieľ je najnavštevovanejšou turistickou atrakciou širšieho okolia. Kaštieľ vznikol ako gotický hrádok obohnaný hradnou
priekopou, ktorý pôvodne slúžil ako predsunuté opevnenie hradu Krásna Hôrka.

Dedinky

Prečerpávacia vodná nádrž
Palcmanská Maša

Foto: Jiroušek
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Mikroregión Dobšiná je východiskom do zaujímavých
turistických oblastí a do vzácnych, na históriu bohatých
kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa blízkych lokalitách: Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica, Jasovská jaskyňa, Národný park
Muránska planina, hrad Krásna Hôrka.

Kaštieľ Betliar

Pohľad z vyhliadky na Dobšinskom kopci

Jadro kaštieľa dali vybudovať v 15. storočí jeho majitelia Bebekovci. Začiatkom 18. storočia už zničenú obytnú stavbu odkúpila rodina Andrássyovcov a na luxusné reprezentačné sídlo ho premenil Štefan Andrássy.
V 19. storočí bol prestavaný na trojpodlažný poľovnícky
kaštieľ, ktorého podoba je zachovaná dodnes.
Majitelia kaštieľa cestovali po krajinách celého sveta, čo
sa prejavilo na budovaní panstva v Betliari a aj na zariadení interiérov sídla. Unikátna je knižnica s vyše 15 000
zväzkami, zbierka umeleckých diel, zachovaný nábytok,

Interiér kaštieľa Betliar

zbrane, cenná keramika, sklo, porcelán, lovecké trofeje
či rôzne zaujímavé predmety privezené z ďalekých ciest.
Kaštieľ obklopuje prírodný anglický park s rozlohou
81 ha s množstvom vzácnych drevín, fontán, jazierok.
V roku 1985 boli kaštieľ a park vyhlásené za národnú
kultúrnu pamiatku a po rekonštrukcii v roku 1994 získal
cena EUROPA NOSTRA za vzornú realizáciu stavebnej
a interiérovej obnovy. Kaštieľ navštívi ročne až 120 000
turistov.
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´
Dobšinská ladová

stĺpovitý útvar zvaný Studňa. Ľadová výzdoba tohto
priestoru sa stále mení. Ďalším pozoruhodným priestorom je Malá sieň s útvarmi Cintorín a Malá ľadová
opona. Umelo utvorený priestor Kaplnka a Ruffínyho
koridor umocňujú mohutnosť, celistvosť a vrstevnatosť jaskynného ľadu. V tejto najnižšie položenej časti,
48 m pod úrovňou vchodu, ktorý je v nadmorskej
výške 970 m, sa nachádzajú zaujímavé útvary Organ
a Medúza.

jaskyna
ˇ

Dobšinská ľadová jaskyňa a systém Stratenskej jaskyne predstavujú najvýznamnejší krasový fenomén Slovenského
raja v Spišsko-gemerskom krase, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie krasové územia na Slovensku i v strednej
Európe. Leží v katastrálnom území mesta Dobšiná v okrese Rožňava v Národnej prírodnej rezervácii Stratená.

Eugen Ruffinyi

Archív Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš

Historická fotografia jaskyne

Dobšinská ľadová jaskyňa je od Dobšinej vzdialená 18 km.
Vchod do jaskyne na severnom svahu vrchu Duča
sa nachádza v nadmorskej výške 969 m, 130 m nad dnom
doliny Hnilca. Dosahuje dĺžku 1 232 m. Objem ľadu
je 110 132 m3, najväčšia hrúbka 26,5 m. Charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne
na svete, zároveň je najnižšie položená ľadová jaskyňa v rámci Karpát. Jaskyňa bola objavená v roku 1870
a sprístupnená v roku 1871. Jej objaviteľom je mladý inžinier Eugen Ruffínyi, občan mesta Dobšiná. V roku 1882
sa stala prvou osvetlenou jaskyňou vo vtedajšom Uhorsku.

Stĺpový útvar Studňa vo Veľkej sieni

Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie
zimoviská netopierov na Slovensku - zistený je tu výskyt
12 druhov netopierov.
V súčasnosti je sprístupnených 475 m jaskyne. Prehliadka trvá približne 30 min. Najrozsiahlejším podzemným
priestorom jaskyne je Veľká sieň dlhá 72 m, široká 36
až 42 m a vysoká 9 až 11 m. Nachádzajú sa v nej ľadové
útvary pomenované Niagarské vodopády, Oltár a druhý
Tunel pod Veľkou oponou, foto pre SSJ Michal Rengevič

Korčuľovanie v jaskyni v roku 1905

14

Veľká sieň, foto pre SSJ Michal Rengevič

Malá sieň

V roku 1979 bola jaskyňa ako jedinečný prírodný klenot vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Od roku
1996 patrí jaskyňa medzi národné prírodné pamiatky.
29. novembra 2000 bola jaskyňa zaradená do Zoznamu
Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
ako jedinečný prírodný klenot a uznaná ako svetový
unikát, ktorého ochrana podľa medzinárodného práva
spadá pod 161 štátov z celého sveta.
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Národný park Slovenský

raj

Slovenský raj a jeho okolie predstavuje jednu z najpríťažlivejších turistických lokalít hornatého Slovenska. Na pomerne
malom území upúta množstvom prírodných zvláštností, vzácnou flórou a faunou. Od roku 1988 je územie národným
parkom. Turistov priťahujú lúčne planiny, výhľadové vrcholy, ale najmä sprístupnený svet tiesňav, roklín a kaňonov.
Slovenský raj je vhodné miesto na pešiu turistiku a cykloturistiku a ponúka jedinečné prírodné scenérie. Medzi hlavné
turistické centrá patrí Čingov, Kláštorisko, Dedinky a Podlesok, odkiaľ je možné podnikať rôzne náročné túry a výlety.
Slovenský raj tvorí jeden z najcennejších komplexov západokarpatskej kveteny s veľkým bohatstvom druhov. Doposiaľ
tu bolo zistených viac ako 4 000 druhov bezstavovcov. Žije
tu vyše 2 000 druhov motýľov, niektoré sa nevyskytujú nikde inde vo svete. V súčasnosti patrí takmer jedna tretina
územia parku do najvyššieho stupňa ochrany.

Zejmarská roklina
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Pohľad na Dedinky z Gačovskej skaly

Vodopády pod Zejmarskou roklinou

Možnosti športového vyžitia v okolí leto

Pešia turistika, cykloturistika
a náučné chodníky

Blízke okolie Dobšinej ponúka široký výber turistických ciest
do Slovenského raja a Slovenského rudohoria. Najbližšími
a ľahko prístupnými navštevovanými miestami v Slovenskom
raji je Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenský kaňon, roklina
Tiesňavy, Občasný prameň, vyhliadkový vrch Havrania skala,
Dedinky, planina Geravy a Zejmarská roklina.
Značené aj neznačené cyklotrasy vedú nádhernou prírodou Slovenského raja, mestom Dobšiná i jej okolím. Jednou
zo známych cyklotrás je Hnilecká cyklomagistrála či cyklomagistrála Slovenský kras. Neďaleko Dobšinej sa nachádza náučný
chodník Dobšinská Maša a ďalšie chodníky: náučný chodník

Občasný prameň, Foto: Jiroušek

Cykloturistika v okolí Dobšinej

Slovenský raj – juh, Stopy baníckej slávy v Mlynkoch, Občasný prameň – Havrania skala, Mokrade Hnilca, náučný chodník k Dobšinskej ľadovej jaskyni a iné. Prvý náučný chodník
aj pre vozičkárov sa nachádza v Stratenskom kaňone. Sprievodcovský chodník Cez Gačovskú skalu možno absolvovať
len v sprievode horských sprievodcov.

Ďalšie možnosti

Milovníci vodných športov si prídu na svoje v rekreačnom stredisku Dedinky, kde je možnosť plávania, člnkovania, surfovania.
V Dedinkách je možné povoziť sa na rikši. Jazdu na koni ponúka
Ranč pod Ostrou skalou, horský hotel Geravy aj Penzión Ľadová.
V blízkosti Ranča pod Ostrou skalou sa nachádza lanový park
Tarzania Ostrá skala.

Stratenský kaňon

Jazda na koni
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Možnosti športového vyžitia v okolí zima

Zjazdové a bežecké lyžovanie

Okolie mesta ponúka výborné podmienky na zimné športy. Najvýznamnejšie lyžiarske stredisko Slovenského raja SKI
Mlynky-Dedinky pozostáva z troch stredísk – Gugel, Biele Vody
a Dedinky. Atrakciou strediska je SNEŽNÝ HRAD s tobogánmi na snowrafting a hradnou škôlkou a ĽADOVÝ HRAD na
ľadolezenie s inštruktorom. Priamo pod úpätím Kráľovej hole,
v údolí medzi Nízkymi Tatrami, Slovenským rajom a Slovenským rudohorím, sa nachádza stredisko SKI Telgárt. K dispozícii je tiež lyžiarske stredisko Július – Vyšná Slaná a SKI Rejdová.
Za priaznivých snehových podmienok je k dispozícii areál bežeckého lyžovania Mlynky-Biele Vody so šiestimi upravovanými
bežeckými okruhmi a bežecké trate v Stratenej, v časti Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

Zimná turistika a ľadolezenie

Značkované turistické trasy sú prístupné nielen v letnom, ale aj
v zimnom období. Veľkolepým turistickým zážitkom je zimný
prechod Dobšinský kopec – Čuntava - Dobšiná.
Milovníkov náročnejších zimných športov poteší ľadolezenie,
ktoré je od 1. decembra do 15. marca povolené na hlavných tokoch v roklinách: Suchá Belá, Kláštorská roklina, Sokolia dolina
a vo vyhradenom areáli Letanovský mlyn.

Ubytovacie a stravovacie zariadenia, služby

Ubytovacie zariadenia

Penzión Calisto
Tel.: +421 917 351 604, penzion.calisto@centrum.sk
Penzión Dobšinka
Tel.: +421 903 958 449, www.dobsinka.sk
Chata na Slnečnom kopci
Tel.: +421 904 347 375, www.cestazmesta.sk
Horská chata Stará horáreň
Tel.: +421 905 486 162, www.starahoraren.sk
Ubytovanie pod Muránikmi
Tel.: +421 908 975 923, olinkah@azet.sk
Chata Rik - možnosť prenájmu
Tel.: +421 915 905 679, +421 58 7941 406
Turistická chata Rita
Tel.: +421 915 666 519, www.kstdobsina.sk

Stravovacie zariadenia

Snežný hrad na Gugli
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Jazda na saniach

Zimná turistika na bežkách

Ľadolezenie

Reštaurácia Calisto
Tel.: +421 917 351 604, penzion.calisto@centrum.sk
Reštaurácia Vináreň
Tel.: +421 58 7942 070, +421 949 609 409, www.vinarendobsina.sk
Pizzeria u Eda
Tel.: +421 949 315 245
Reštaurácia Tri ruže
Tel.: +421 58/7941 561
Zariadenie pod Čuntavou
Tel.: +421 58/7941 532
Cafe Verde – kaviareň/bar

Služby

Wellness Calisto
Vírivo-masážna vaňa, suchá sauna, tel.: +421 917 351 604,
penzion.calisto@centrum.sk
Chránené pracovisko Ramaf
Masérske služby p. Rastislava Klieščika, tel.: +421 917 235 779
Mandala
Masážne štúdio a joga, tel.: +421 902 351 226
Požičovňa športových potrieb Kamisport
Lyže, snowboardy, bicykle, tel.: +421 905 539 695, +421 915 319 222
Preprava osôb – Jozef Slivenský
8-miestny mikrobus, tel.: +421 905 899 733
Kaderníctva, holičstvá
Salón Marianna: tel.: +421 903 637 201
Kaderníctvo ML
Kaderníctvo Eva: tel.: +421 905 926 933
Kaderníctvo vo dvore: tel.: +421 908 334 860
Kaderníctvo Andrea: tel.: +421 905 480 184
Fotoslužby
Tel.: +421 904 529 881, www.vladofoto.eu
Pneuservis-servis
Tel.: +421 58/7942 084
Turistické informačné centrum Dobšiná
Námestie baníkov 384, tel.: +421 58/7941 154,
tic@dobsina.sk, www.dobsina.sk
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