
Internet Geographic Magazine
www.ingema.net

© Ppress � ve�keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù
a vydavatelství Ppress. Je výslovnì zakázáno jejich jakékoli �íøení, publikování èi dokonce prodej za úplatu.

Svìtové dìdictví UNESCO
SLOVENSKÝ KRAS

Lumír Pecold, Vladimír Tkáè





Slovensko

SLOVENSKÝ KRAS 4  SK
VÝCHODNÍ SLOVENSKO

SK4/1

Jeskynì Slovenského a Aggtelekského krasu byly zapsány
do svìtového seznamu World Heritage UNESCO  v prosinci
roku 1995 jako  spoleèná slovensko-maïarská lokalita.

Slovenský kras a sousední maïarský
Aggtelekský kras jsou spoleènì nejvìt�ím
krasovým územím støední Evropy. Jen
samotný Slovenský kras rozkládající se
mezi Jel�avou, Ro�òavou a Ple�ivcem má
plochu zhruba 800 km2, ale pokraèuje
dále do Maïarska, kde navazuje na Aggte-
lekský kras. Ze 712 jeskyní a propastí
doposud známých ve Slovenském krasu
bylo do slovensko-maïarského projektu
vybráno dvanáct lokalit. Z oblasti Aggte-
lekského národního parku pak bylo pro
zapsání do Seznamu svìtového dìdictví
UNESCO vybráno deset jeskyní. Výbìr
byl proveden tak, aby se zdùraznila nejen
koncentrace krasových jevù na pomìrnì
malém území, ale také jejich reprezen-
tativnost spoèívající pøedev�ím v roz-
manitosti jednotlivých krasových forem
na vybraných lokalitách. Najdeme zde
sintrovou, ledovou a aragonitovou vý-
zdobu, zrovna tak jako krystaly kalcitu
a unikátní reliéfní tvary. Jeskynì jsou
zajímavé také svým hydrologickým re�i-
mem, jeskynní faunou a flórou, archeo-
logickými nálezy a dal�ími aspekty.

Slovenský kras je rozsáhlá plochá kra-
jina stoupající smìrem k severu jako mírnì

uklonìná deska od nadmoøské vý�ky 450
metrù a� do vý�ek pøesahujících 800
m n. m. Plo�inu proøízlo nìkolik vodních
tokù, které si tudy razí cestu smìrem do
Maïarské ní�iny. Vytvoøily tak v pùvodní
desce hluboká zaøíznutá údolí. Ta rozdìlila
slovenský kras na jednotlivé planiny, které
se pøi pohledu z letadla jeví jako nepra-
videlnì ohranièené tabule.

Na východì jsou to planiny Zádielsko-
turnianská a Jasovská. Na západ za kaòo-
nem Zádielské doliny je oblast nazývaná
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Horný vrch. Na jihu strmí krasová plo�ina
Dolný vrch, rozdìlená po délce státní hra-
nicí s Maïarskem. Smìrem na západ
pøechází Dolný a Horný vrch do nejroz-
sáhlej�í Silické planiny.

Na krasových planinách se støídají husté
køovinaté lesy s rozsáhlými pustými step-
ními loukami.

Na planinách nejsou �ádné vodní toky
a je zde znaèné sucho. Vesnic a osad nahoøe

Slovenský a Aggtelekský kras

1. Jeskynì Domica.
2. Gombasecká jeskynì.
3. Silická ¾adnica.
4. Ochtinská aragonitová jeskynì.
5. Jasovská jeskynì.
6. Drienovská jeskynì.
7. Hru�ovská jeskynì.

8. Krásnohorská jeskynì.
9. Jeskynní systém Skalistý potok

a Kunia priepas� (propast).
10. Propast Sne�ná diera.
11. Propast Zvonivá jama.
12. Diviaèia priepas� (propast).
13. Obrovská priepas� (propast).
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na planinách je jen nìkolik, tak�e je zde
mo�no snadno zabloudit v nepøehledném
terénu se stovkami závrtù, �krapových
polí, jeskyní a propastí.

Chránìná krajinná oblast Slovenský
kras patøí také mezi nejbohat�í a nejzají-
mavìj�í území støední Evropy z pohledu
rostlinstva, které se zde nachází. Pestrost
kvìteny Slovenského krasu je podmínìná
jeho geografickou polohou na styku dvou
rùzných oblastí (Pannonicum a Carpa-
ticum occidentale). Díky tìmto specifickým
pøírodním pomìrùm se zde vytvoøily
vhodné podmínky pro vznik a uchování
celé øady endemitù, které jsou známy
pouze z této oblasti. Jen namátkou lze
jmenovat napøíklad chudobku Klá�ter-
ského (Draba klastersky), jeøabinu Tuz-
sonovou (Sorbus tuzsoniana, jeøabinu
Hazslinszkého (Sorbus hazslinszkiana)
nebo hloh domický (Crataegus domicensis)
a øadu dal�ích. Zvlá�tností kvìteny Slo-
venského krasu je pøítomnost horských
druhù dealpínských a prealpínských rost-
lin, které se zachovaly v místech, kde do-
chází k inverzním klimatickým pomìrùm.
Jde pøedev�ím o dna hlubokých závrtù,
propastí nebo soutìsek, kde je v prùbìhu
roku daleko chladnìj�í podnebí ne� na
krasových planinách.

Mimoøádné kouzlo Slovenskému krasu
dává pøítomnost mnoha zástupcù èeledì
vstavaèovitých rostlin, které svou krásou
kvìtù udiví ka�dého náv�tìvníka.

Lesní porosty byly bìhem staletí silnì
vykáceny a vypáleny. Lesy tvoøí v souèas-
nosti pøedev�ím suchomilné duby, hojný
je zvlá�tì dub plstnatý (Quercus pubes-
cens).

Od roku 1977 je Slovenský kras zaèlenìn
do sítì mezinárodních biosférických rezer-
vací v rámci programu UNESCO-MaB.

Ve Slovenském krasu jsou do Seznamu
svìtového dìdictví UNESCO zaøazeny
tyto jeskynì a propasti:

DOMICA

Jeskynì se nachází ji�nì od Ro�òavy a�
pøi hranici Maïarska, na ji�ním okraji Si-
lické planiny asi 10 km od mìsta Ple�ivec.
Domica byla vytvoøena ponorným tokem
øíèek Styx a Acheron v svìtlých vápencích
støedního triasu a tvoøí spoleèný jeskynní
systém s maïarskou Baradlou. Tato pod-
zemní prostora je nejvìt�í jeskyní v oblasti:
chodby na slovenské i maïarské stranì
hranice jsou dlouhé 21 km. Rozsáhlá jes-
kynì mìøí na slovenské stranì 5 080 metrù.
Z této délky chodeb je 1 715 metrù od roku

V Maïarsku bylo do Seznamu svìtového
dìdictví UNESCO v rámci zápisu jeskyní
Slovenského a Aggtelekského krasu
zahrnuto následujících 10 jeskynních
systémù:

Baradla � Spoleèný systém se slovenskou
jeskyní Domica.
Béke barlang � Jeskynì Míru.
Kossuth barlang � Kossuthova jeskynì.
Meteor barlang � Jeskynì Meteor
(nepøístupná).
Rákóczi barlang 1. � Rákócziho jeskynì 1.
Rákóczi barlang 2. � Rákócziho jeskynì 2.
Szabadság-barlang � Jeskynì Svobody.
Vass Imre-barlang � Jeskynì Imre Vassa
(nepøístupná).
Rejtek szomboly � Propast Rejtek.
Vecsem-bükki-szomboly � Vecsembükkská
propast.
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1932 zpøístupnìno pro veøejnost jako pro-
hlídková trasa.

Jeskyní protéká podzemní øeka Styx,
po které se náv�tìvníci pøi prohlídce plaví
v èlunech. Bohatá výzdoba vyniká vzác-
nými sintrovými bubny a �títy, pagodami,
kaskádovými jezírky a stalaktity ve tvaru
cibule a òader.

Archeologický výzkum zde nalezl roz-
sáhlé pozùstatky pravìkého osídlení z do-
by kamenné. Mezi zdej�í nejzajímavìj�í
nálezy z té doby patøí zasintrovaná nádoba,
nacházející se mezi krápníky.

Jeskyní probíhá v podzemí státní hra-
nice Slovenska s Maïarskem. Jeskynì
Baradla na maïarské stranì je rovnì�
pøístupná pro turisty.

GOMBASECKÁ JASKYÒA
A SILICKÁ ¼ADNICA

Gombasecká jeskynì se nachází na
západním okraji Silické planiny v dolinì
øeky Slaná, nedaleko vesnice Gombasek
asi 15 km ji�nì od Ro�òavy.

Jeskynì je proslavená pøedev�ím jedi-
neènou brèkovou výzdobou. Brèka jsou
unikátní, velmi tenké a duté stalaktity. Ty
v Gombaseku dosahují délky 2�3 metry
a pøitom mají v prùmìru jen asi 2�5 mili-
metrù a navíc jsou duté. Kapky krasové
vody obsahující kalcit protékají z trhlinek
na stropu tìmito brèky jako trubièkou a na
jejich konci, pøed skápnutím, vysrá�í v�dy
nìkolik krystalkù kalcitu. Tak se brèka
neustále prodlu�ují. Stìny tìchto krápníkù
jsou ale velmi tenké, a tak tyto útvary jsou
velmi køehké a zranitelné. Staèí ji� jen
malý prùvan na to, aby se zaèaly pohu-
povat, a netopýr je pro nì dokonalou po-
hromou.

Z celkové délky 1 525 metrù známých
prostor jeskynì je pro veøejnost zpøístup-
nìno 300 metrù.

Gombasecká jeskynì je souèástí nì-
kolikakilometrové silicko-gombasecké
jeskynní soustavy, kterou protéká ponorný
Èierny potok. Tento potok protéká také
Archeologickým dómem Silické ¾adnice
a zároveò odvodòuje èást Silické planiny
kolem obce Silica. Odtud teèe mnoho
kilometrù neznámými prostorami  a obje-
vuje se v západním sifonu Gombasecké
jeskynì. Podzemním kaòonem pak protéká
jeskyní v délce 900 metrù a poté vyvìrá na
povrch nedaleko vchodu do Gombasecké
jeskynì.

K Silické ¾adnici, propasti øíceného typu,
která je pozoruhodná nejen svou ledovou
výzdobou, ale také tím, �e je nejní�e
polo�enou ledovou jeskyní vùbec, se dosta-
neme od Gombasecké jeskynì po �luté
turistické znaèce smìr vesnice Silica.

Silická ¾adnica se otevírá na povrch
mohutnou nálevkovitou prohlubní, která
vznikla zøícením stropu dómu. Vstup do
této jeskynì má trvalou ledovou výzdobu,
které dominují ledové stalaktity. Mohutný
ledopád ve vstupu do jeskynì se dá obejít
a dostaneme se do ni��í èásti vstupní pro-
story. Odtud je vstup do Archeologického
dómu. Zde jsou hlavní místa nálezù støepù
a jiných pozùstatkù po trojím osídlení jes-
kynì. Nejstar�í bylo v dobì bukovohorské.

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ
JASKYÒA

Jeskynì le�ící západnì od Ro�òavy
nedaleko �eleznièní stanice Ochtiná, na
severním svahu vrchu Hrádek v Revúcké
vrchovinì. Vesnice Ochtiná, která dala jes-
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kyni jméno, le�í 3 km na severovýchod od
jejího vchodu. Z vesnice lze k jeskyni dojít
po modré znaèce.

Ochtinská jeskynì vyniká jehlicovitými
a ledvinovitými formami aragonitu a je
proslulá ojedinìlým fenoménem � bohatou
aragonitovou výzdobou ve tvaru rostlin.

Jeskynì byla objevena horníky pøi ra�bì
�toly rudného prùzkumu v roce 1954. Pro
veøejnost je otevøena od roku 1972. Z cel-
kové její délky 300 metrù je v souèasnosti
zpøístupnìno 235 metrù.

V místech, kde se jeskynì nachází, je
ulo�ena série pøemìnìných hornin star�ích
prvohor (kambrium�silur), slo�ená pøe-
vá�nì z fylitù. Mezi nimi se vyskytují
èoèky vápencù èasto pøemìnìné na anke-
rity a siderity. V jedné takové èoèce se vy-
tvoøila Ochtinská jeskynì. Dutina jeskynì
vznikla tak, �e ankerity se pøemìnily po-
stupným zvìtráváním na okry a ty byly
vyplaveny prosakující vodou. V prostorách
jeskynì se vytvoøila postupnì barevnì
pestrá a zcela unikátní výzdoba, kterou
korunovaly bìlostné shluky neskuteèných
propletencù aragonitu, který je v pøírodì
vzácnou kosoètvereènou modifikací uhlièi-
tanu vápenatého. Na svìtì jsou údajnì
pouze tøi takovéto jeskynì zdobené jehli-
cemi a spirálami � v Mexiku, Argentinì
a na Slovensku.

JASOVSKÁ JASKYÒA

Le�í v nejvýchodnìj�í èásti Slovenského
krasu poblí� mìsteèka Jasov, na severním
úpatí Jasovské planiny ve vápencovém
bradle zvaném Dívèí skála (Dievèenská
skala).

Obec Jasov le�í pøibli�nì 25 km západnì
od Ko�ic.

Brèka � Tenké trubicovité stalaktity. Prùmìr
brèka odpovídá asi velikosti vodní kapky
a jeho délka mù�e být a� nìkolik metrù. Je to
tenká a køehká trubièka zavì�ená u stropu
jeskynì, ze které po kapièkách prý�tí voda.

Dóm jeskynní � Rozsáhlá jeskynní dutina
o rozmìrech i nìkolika desítek a� stovek
metrù.

Drúza � V mineralogii jde o skupinu
krystalù narostlých na spoleèném podkladu.

Geoda � Výplò dutiny v horninì. Vyplnìní
mù�e být i jen èásteèné krystaly nerostù,
které jsou obráceny smìrem do støedu, do
dutiny.

Jeskynì � Podzemní dutina pùvodu
krasového, pseudokrasového i umìlého.

Kras � Soubor povrchových a podzemních
jevù v oblastech tvoøených horninami
rozpustnými ve vodì. Typickými takovými
horninami jsou napøíklad vápenec nebo
dolomit. Karbonáty vápníku jsou horniny
pomìrnì tvrdé a ve vodì nerozpustné,
rozpou�tìjí se ale v de��ové vodì, která ze
vzduchu a pùdy pøijala oxid uhlièitý a stala
se tak z ní vlastnì slabá kyselina. Podél
puklin proniká voda do hlubin, roz�iøuje je
a spoleènì s dal�ími faktory vytváøí svislé
komíny a vodorovné chodby a sály.

Kalcit � Èirý, vìt�inou zabarvený nerost,
uhlièitan vápenatý; tvoøí horninu vápenec.

Krystaly � Pevné látky, jejich� atomy, ionty
nebo molekuly jsou uspoøádány do
matematicky definovatelné møí�ky. Vìt�ina
pevných hmot se skládá z krystalù.

Plazivka � Velmi nízká jeskynní chodba,
kterou je nutno zdolávat plí�ením.
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Jasovská jeskynì patøí k nejstar�ím zná-
mým na Slovensku. Podle nìkterých údajù
prý byla zpøístupnìna ji� v roce 1846 mni-
chy jasovského klá�tera. Archeologické
nálezy ale svìdèí o tom, �e jeskynì byla
známa ji� dávno pøed tím. Objeveny byly
artefakty ze star�í doby kamenné, stopy
po osídlení z doby bukovohorské, hal�tat-
ské a rovnì� støepy z pozdního støedovìku.
V období tatarských a tureckých nájezdù
slou�ila jeskynì místnímu obyvatelstvu
jako bezpeèný úkryt. Znám je také nápis
v jeskyni z roku 1452. Èesky je tu uhlíkem
na stìnì zaznamenáno vítìzství vojsk Jana
Jiskry z Brandýsa.

Dne�ní vchod do jeskynì je na pravém
bøehu øeky Bodvy, jen asi dva metry nad
její hladinou. Vody této øíèky jeskyni také
vytvoøily postupným rozpou�tìním vá-
pencového podlo�í podél puklin v hor-
ninì. Jak se prohlubovalo koryto Bodvy,
vytváøel její tok i ni��í úrovnì jeskynì.

Stìny chodeb a síní mají bohatou deko-
raci sintrových vodopádù, nátekù, záclon,
stalaktitù, stalagmitù a stalagnátù. Stalag-
mit ve Starém dómu je napøíklad vysoký
6 metrù a má obvod 28 metrù. Jeskynì je
také významným zimovi�tìm netopýrù.

Jasovská jeskynì byla první zpøístup-
nìnou jeskyní na Slovensku, má délku
2 308 metrù, z nich� je pro veøejnost upra-
veno 490 metrù.

DRIENOVSKÁ JASKYÒA

Nachází se nedaleko Moldavy nad Bod-
vou u obce Drienovec, ji�nì od Jasova.

Jde o jeskyni se dvìma úrovnìmi, aktiv-
ním vodním tokem a délkou 1 300 metrù.
Známá je nejen svými rozmanitými eroz-
ními tvary, kùrami krystalického sádrovce

a sintrovou výzdobou v�ech typù, ale pøe-
dev�ím snìhobílým, osm metrù vysokým
sintrovým vodopádem a drúzami kalci-
tových monokrystalù o délce a� 15 cm.

HRU�OVSKÁ JASKYÒA

Le�í mezi Hru�ovem a Jablonovem ve
svazích Horného vrchu.

Délka chodeb dosahuje 780 metrù a po-
zoruhodná je pøedev�ím svými excentric-

Postupný vznik �krapù
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kými a heliktitovými velkokrystalickými
útvary, rovnì� pak mohutnými stalaktity,
napøíklad tak zvanou Smuteèní vrbou.

Jeskynì není zpøístupnìna.

KRÁSNOHORSKÁ JASKYÒA

Nachází se jihovýchodnì od Ro�òavy
na severním úpatí Silické planiny nad obcí
Krásnohorská Dlhá Lúka, nedaleko vyvì-
raèky zvané Buzgó. Objevena byla pøi
ra�ení krátké �toly v roce 1964. Jde o roz-
sáhlý jeskynní systém s aktivním tokem,
puklinovými chodbami a dvìma prostor-
nými, velmi vysokými dómy. Vyniká pøe-
dev�ím tak zvaným Sloupem ro�òavských
jeskyòáøù, vysokým 32,7 metru, který je
uvádìn jako nejvy��í stalagmit na svìtì. Je
to vysoký ku�elovitý krápník modelovaný
splývavými a kaskádovitými sintry.

Jeskynì není volnì pøístupná.

SKALISTÝ POTOK
A KUNIA PRIEPAS�

Krasový systém Skalistého potoka
a Kuní propasti le�í v pomìrnì málo na-
v�tìvované èásti Slovenského krasu vyme-
zené obcemi Drienovec�Háj�Turòa nad
Bodvou, která patøí do ji�ní èásti Jasovské
planiny. Propast se nachází v katastru
obce Háj na úboèí zvaném Berè. Berè je
také název vyvìraèky, ve které pramení
Skalistý potok.

Stopy po pravidelných náv�tìvách
kuny skalní, které bìhem prvních prùz-
kumných prací jeskyòáøi v propasti
nalézali, jí nakonec daly také jméno � Kuní
propast. V souèasnosti je hloubka propasti
udávána jako 288 metrù a délka systému

3 724 metrù. Jde o nejhlub�í propast ve
Slovenském krasu. Jeskynì se vyznaèuje
mno�stvím podzemních vodopádù,
sifonù, sintrových kaskád a sintrových
leknínù v jezírkách.

Propast není zpøístupnìna.

SNE�NÁ DIERA

Nachází se severnì od vsi Borka na
planinì  Horný  vrch.

Puklinová jeskynní propast Sne�ná
diera je hluboká 23 metrù, rozkládá se na
severním úboèí Havraní skály a má ledo-
vou výplò s ledovými útvary.

Havraní skála je pøírodní rezervací
o rozloze 147 hektarù. Má pozoruhodné
skalní útvary s mno�stvím geologických
forem. Na jihu sousedí s dal�í rezervací
Zádielská tiesòava, rozlo�enou svými kol-
mými srázy podél potoka.

ZVONIVÁ DIERA

Pøibli�nì v centru Ple�ivské planiny
východnì od Kunovy Teplice le�í jedna
z nejznámìj�ích propastí Slovenského
krasu. Jícen okrouhlé a svislé �achty, která
je vstupem do propasti, se otevírá na dnì
mìlkého závrtu. Pod hlavní �achtou se
vytvoøil velký su�ový ku�el. Na nìm konèí
svùj pád nejen opadávající hornina, ale
také kameny, které lidé ze zvìdavosti ode-
dávna házeli na dno propasti. Od jejich
zvonivého zvuku pøi nárazech na stìny
patrnì pochází také název propasti. Pro-
past vyniká kompozicí pagodovitých
stalagmitù s vý�kou okolo 10 metrù, mno-
hobarevnými záclonami a krápníkovými
vodopády. Sloup hrùzy dosahuje 26 metrù.
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DIVIAÈIA PRIEPAS�

Propast typu »aven« se nachází v ji�ní
èásti Ple�ivské planiny, ve svahu táhlého
høebene západnì od obce Slavec. Podle
posledních mìøení má hloubku 127 metrù
a celkem osm horizontù s podzemními
jezery. Jde o soustavu svislých �achet
a puklinových dómù ve svìtlých triaso-
vých vápencích. Propast má pøekrásnou
výzdobu. K její hlavní okrase patøí kaská-
dovité sintrové vodopády, keøíky pizolitic-
kých výrùstkù a� 15 cm velkých a malebná
jezírka s kamennými lekníny a perlami.
Propast není veøejnosti pøístupná.

OBROVSKÁ PRIEPAS� (ORIÁ�)

Nachází se v západní èásti planiny
Dolný vrch, ji�nì od Jablonova.

Propast je 103 metry hluboká. Na po-
vrch se otvírá hlubokou, �iroce otevøenou
�achtou a je bez speleologické výzbroje
nepøístupná. Ze dna prvního stupnì je
puklinovým otvorem pøístup do vrchní
èásti mohutného dómu s vysokým su�o-
vým ku�elem. Dno dómu je v hloubce asi
80 metrù. Odtud pokraèuje studòovitá
�achta na dno propasti.

Propast není volnì pøístupná pro ve-
øejnost.

4

Jeskynní tvary
1. Stalaktit.
2. Stalagmit.
3. Stalagnát.

4. Brèka.
5. Záclony.
6. Sintry.

7. Komín.
8. Propast.
9. Sifon.
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Výbìr dal�ích zajímavých míst na
území Slovenského krasu

RO�ÒAVA

Pøirozeným støediskem Slovenského
krasu je více ne� 700 let staré hornické
a biskupské mìsto Ro�òava. Rozkládá se
v �iroké Ro�òavské kotlinì na okraji kra-
sových planin. Poprvé byla Ro�òava vzpo-
mínána v listinách z roku 1291, ale okolí
mìsta bylo osídleno ji� v pravìku a staro-
vìku.

A� do nedávné doby byla Ro�òava
støediskem nejdøíve tì�by zlata, støíbra
a mìdi, pozdìji �elezných rud, a také mís-
tem zpracování �eleza. Po vyèerpání
surovin byla v posledních desetiletích
tì�ba zastavena. Mìsto se stalo význam-
ným centrem turistického ruchu.

Mezi památky mìsta patøí napøíklad
gotický katedrální kostel Nanebevzetí
Panny Marie ze 14. století, vybavený barok-
ním interiérem. Pozoruhodné památky
jsou ulo�eny v historické budovì Hornic-
kého muzea (Banícke múzeum) v �afá-
rikovì ulici. Ústøední støedovìké námìstí
je nejvìt�ím svého druhu na Slovensku,
jeho dominantami jsou v centru postavená
renesanèní strá�ní vì�, kostel sv. Franti�ka
Xaverského a secesní památník Franti�ky
Andrássyové, patronky chudých. Mì��a-
nské domy jsou situovány pøímo na �tolách
støedovìkých zlatých dolù. K dal�ím mo-
numentùm patøí biskupský palác, radnice,
klá�ter a budova bývalé báòské komory
s opìrnými pilíøi. Na námìstí je pøístupná
galerie s expozicemi výtvarného umìní.

BANÍCKE MÚZEUM V RO�ÒAVE

Pozoruhodný reprezentativní pøízemní
objekt s vyvý�eným centrem. V areálu
muzea jsou instalovány báòské stroje,
zaøízení a litinové náhrobky z produkce
regionálních sléváren. V sousedství stojí
men�í jednopodla�ní dùm bývalého Fran-
ti�èina spolku.

V budovì muzea jsou instalovány tøi
stálé expozice: Pøíroda Slovenského krasu
a pøilehlých oblastí, Hornictví a hutnictví
Gemeru a Hornická pracovi�tì, co� jsou
ve sklepì instalované imitace hornických
porubù � �achet.

Patro jeskynní � Horizontální chodby
a prostory jeskynì procházející nad sebou
v rùzných relativních vý�kách.

Propast � Vertikální nebo prudce sva�itá
jeskynní prostora otevøená na obou koncích.
Smìøuje z povrchu do jeskynì nebo
propojuje jednotlivé jeskynní úrovnì a patra.

Sifon � Úsek jeskynní chodby, kde se její
strop noøí do vody a jeskyni uzavírá. Sifony
mohou být nejen vodní, ale také v sedi-
mentech, sintrové, ledové.

Sintr � Hornina vznikající vysrá�ením z roz-
tokù, je jednou z hlavních výplní jeskyní.

Stalagmit � Krápníkový útvar rostoucí
nahoru.

Stalagnát � Krápníkový sloup vzniklý
spojením stalagmitu a stalaktitu.

Stalaktit � Krápníkový útvar rostoucí
odshora dolù, tedy ze stropu jeskynì.

Vyvìraèka � Pramen vody buï trvalý nebo
takový, jeho� èinnost je závislá na srá�kách.
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V  geologicko-mineralogické expozici
zaujmou náv�tìvníka unikátní minerály
z oblasti Gemeru (napø. limonity z Rá-
ko�ské Banì nebo evansit z Ni�ní Slané).
Instalace báòské a hutnické techniky po-
dává ucelený obraz vývoje tìchto odvìtví.
Náv�tìvníci si mohou prohlédnout pøed-
mìty dokumentující dopravu, nakládku,
hamernictví, slévárenství a jiné. K nejza-
jímavìj�ím exponátùm patøí støedovìké
ruèní pracovní nástroje.

Interiéry báòských pracovi�t umístìné
ve sklepních prostorách muzea umo�òují
náv�tìvníkùm získat konkrétní pøedstavy
o pracovních podmínkách a zpùsobu práce
horníkù v podzemí. Ukazují vlastní pro-
støedí dolu a instalaci dùlních zaøízení
(mechanické prostøedky, pracovní nástroje,
elektrická, vodní a vzduchová sí�, kolej-
nice). Znázornìna je i báòská doprava,
zpùsoby dobývání �elezné rudy a magne-
zitu.

Expozice »Pøíroda Slovenského krasu
a pøilehlých oblastí« je rozdìlena na dva
úseky, pøedstavující pøírodu ne�ivou a �i-

vou. Pozoruhodná je dokumentace povr-
chových krasových útvarù a jeskyní (zvlá�-
tì jeskynì Domica a Gombasecká).

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE

Východnì, 5 km od Ro�òavy vzdálená
obec je známá zachovalým støedovìkým
hradem a dal�ími pozoruhodnými památ-
kami. K nim patøí pøedev�ím mauzoleum
pánù Andrássyovcù, dále secesní András-
syovská obrazárna a také øímskokatolický
kostel s nedávno objevenou støedovìkou
nástìnnou malbou. Na obrazech jsou do-
sud odkryty a restaurovány postavy tøí
uherských králù.

HRAD KRÁSNA HÔRKA

Støedovìký hrad Krásna Hôrka byl
postaven na místì star�ího hradiska pøi-
bli�nì v polovinì 13. století. Chránil dù-
le�itou gemerskou cestu a cestu vedoucí
na Spi�. Zdej�í posádka poskytla uher-
skému králi Bélovi IV. útoèi�tì pøed
tatarskými vojsky. Král pak z vdìènosti
vìnoval hrad svým spolubojovníkùm.
Bebekové poté vlastnili majetek po tøi
století a� do poloviny 16. století. Dal�í
majitelé, Andrássyové, pøemìnili objekt v
proti-tureckou pevnost.

Poslední majitelé nechali objekt restau-
rovat a zalo�ili zde také rodové muzeum.
Nìkteré muzejní interiéry a sbírky se do-
dnes dochovaly (napøíklad sbírka módy
a nábytku).

Jde o jeden z nejzachovalej�ích a nej-
star�ích hradù Slovenska, který se jako
pùsobivá dominanta tyèí na osamìlém
homolovitém kopci.

�krapy jsou malé a relativnì úzké rýhy,
záøezy a dal�í vyhloubeniny ve skalním
povrchu. Vznikají pùsobením srá�kové nebo
pùdní vody na povrchu krasového území
pøed jejím odtokem do podzemí. Jednotlivé
druhy �krapù závisejí na pøírodních
podmínkách, horninì a rozpou�tìcím
procesu.

Závrt je uzavøená sní�enina rùzných tvarù
a rozmìrù. Vyskytují se na krasových
planinách a jsou obvykle �ir�í ne� hlub�í.
Jsou buï zavøené, ty konèí slepì do hloubky
rozleptanými trhlinkami ve skalním masivu,
nebo zející, které jsou propojeny pøímo
s podzemními dutinami.

4
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Objekt je rozlo�en na pùdorysu ne-
pravidelného trojúhelníka, v rozích má
vystavìny tøi okrouhlé ba�ty. Na nejvy��ím
místì homolovitého kopce stojí palác
s obrannou vì�í, pod ním pak dal�í opev-
nìné paláce, kaple, obytné a hospodáøské
budovy. Pøed hradem jsou umístìna rene-
sanèní dìla z 16. století (napø. bronzové
bohatì zdobené dìlo Maximilián).

V objektu hradu se èásteènì dochovaly
pùvodní interiéry pøedstavující výjimeèný
dokument své doby. Celkem je pøístupno
�estnáct pokojù a sálù.

Jde o vzácnì zachovaný komplex hradu.
K nejpozoruhodnìj�ím exponátùm patøí
sbírka zbraní, barokní polychromovaná
skøíò ze 17. století s rostlinnou dekorací
a vybavení hradní kuchynì.

V hradní pozdnì barokní kapli s ro-
dinnou hrobkou Andrássyovcù se zacho-
vala zdej�í rarita � pøírodnì mumifikované
tìlo �ofie �erédyové, man�elky �tefana
Andrássyho I.

MAUZÓLEUM

Mauzoleum stojící pøi cestì z Krásno-
horského Podhradí do Ko�ic je nejvýznam-
nìj�í secesní stavbou na Slovensku.

Nechal ho postavit v letech 1903�1904
poslední majitel zámku Dionýz Andrássy
jako hrobku pro sebe a svou man�elku
Franti�ku. Andrássyho �ena, která nebyla
�lechtiènou, nemohla být pochována do
rodinné hrobky na hradì.

Centrální kupolová stavba èlenìná
sloupy a reliéfy byla postavena v secesním
slohu podle egyptských a byzantských
vzorù.

V interiéru mauzolea je bohatá mra-
morová a mozaiková výzdoba, doplnìná

sochaøskými a zlatnickými díly. Dva sarko-
fágy man�elù Dionýze a Franti�ky jsou
zhotoveny z bílého carrarského mramoru.
Jde o jednu z nejkrásnìj�ích staveb svého
druhu na svìtì.

V malém parku za mauzoleem stojí
pomníèek oblíbeného psa man�elù An-
drássyových.

ANDRÁSSYOVSKÁ GALÉRIA

Pøízemní secesní budovu se zaskleným
stropem postavenou na pùdorysu øeckého
køí�e nechal postavit poèátkem 20. století
poslední majitel zámku Dionýz Andrássy,
který byl vá�nivým sbìratelem výtvarných
dìl. Umístil zde své sbírky i vlastní díla.
Galerie pak byla pøístupna a� do roku
1938, poté byla u�ívána pro rùzné jiné
úèely. Roku 1990 byla prostora opìt navrá-
cena pùvodnímu poslání.

Obrazy vystavené v galerii pøedstavují
portrétní tvorbu 18. a 19. století v Uhersku.

Dominantou expozice je velkorozmì-
rová romantická olejomalba Ference
Paczky � Smrt Attily z roku 1884.

KA�TIE¼ BETLIAR
ZÁMEK BETLIAR

Obec Betliar vzdálená asi �est kilometrù
severozápadnì od Ro�òavy byla pùvodnì
velmi starou hornickou osadou.

První písemné zmínky o ní pocházejí
z roku 1330. Dnes je nav�tìvována pøe-
dev�ím pro místní muzeum umístìné v bý-
valém zámeèku Andrássyovcù, který je
bohatì vybaven sbírkami historického
nábytku, obrazù, porcelánu a loveckých
trofejí.
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Nejstar�í èást zámku pochází z 15. sto-
letí, v 17. století byl objekt nejdøíve rene-
sanènì a v 18. století klasicistnì pøestavìn.
Tehdy byl zalo�en rozsáhlý park, umìlá
jeskynì, kterou se vstupovalo do zámku,
a knihovna ve tvaru rotundy. V 19. století
majitelé (Andrássyové) nechali zámek
upravit na lovecké reprezentaèní sídlo.
Areál pak slou�il k pøijímání hostù z øad
vysoké �lechty a podnikatelù.

Jde o dvoupatrový výstavný zámek se
ètyømi náro�ními vì�emi, polokruhovými
okny a malými balkony. Palác je umístìn
v nádherném parku, který je na plo�e 81
hektarù zaplnìn mnoha drobnými stav-
bami romantické architektury. Jsou zde
objekty se symboly svobodných zednáøù,
umìlé ruiny, umìlá jeskynì, vodopád a ko-
pie dìl francouzských sochaøù z 19. století.
Park byl v roce 1977 zapsán do Seznamu
historických zahrad zemí svìta, který
sestavuje Mezinárodní výbor pro historické
zahrady ICOMOS/IFLA.

Zámek má rovnì� pozoruhodné vnitøní
prostory. Mezi nejatraktivnìj�í patøí pù-
vodní vstupní hala s kazetovým stropem.
V pøízemí upoutá pozornost  umìlá jeskynì
z let 1792�1795. Nejhodnotnìj�í je velká
knihovna, nábytek z 16.�19. století, malby

uherských umìlcù 19. století, portrétní
galerie pøedkù ze 17.�19. století a celá øada
dal�ích exponátù.

V mno�ství vystavených pøedmìtù
pøevládají exponáty bytového zaøízení,
populární jsou exotické sbírky z Afriky
a Asie, vykopávky z Egypta a Øíma. Velmi
vzácná je sbírka zbraní datovaných od
støedovìku a� do 19. století, sbírka trofejí
z Evropy, Afriky a Asie.

K jedineèným artefaktùm interiéru
zámku patøí také egyptská mumie a dal�í
exotické sbírky.

JASOV

Mìsteèko Jasov je umístìno pøi východ-
ním okraji krasu, bylo osídleno ji� v polo-
vinì 12. století. Stalo se støediskem dolování
zlata a støíbra. Z druhé poloviny 12. století
a poèátku 13. století pochází zdej�í klá�ter
premonstrátù s hodnotným interiérem
a pozoruhodným chrámem. Klá�ter je nej-
významnìj�í pozdnì barokní stavbou na
východním Slovensku. Do dne�ní podoby
byl klá�ter i zdej�í kostel pøestavìn v letech
1745�1765 za opata Andreje Sauberera.
Areál klá�tera obklopují rozsáhlé parky.

4
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INFO
SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝÒ

Adresa: 031 01 Liptovský Mikulá�,
Hod�ova 11
Telefon: 0849/20 158, 20 159
Fax: 0849/24 550

OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ
JASKYÒA

Adresa: 049 31 Ro�òavské Bystré
Telefon: 0942/82 564
Otevøeno: Duben a� 14. kvìten a 16. záøí
a� øíjen v 9.30, 11, 12.30 a 14 hodin,
15. kvìten a� 15. záøí v hodinových
intervalech od 9 do 16 hodin.
Otevøeno mimo pondìlí. Pondìlí
otevøeno pouze v sezonì (èerven,
èervenec, srpen).
Umístìní: 22 km po silnicích a 15 km
vzdu�nì na západ od Ro�òavy. Na
odboèce z Ro�òavy, z cesty mezi
Jel�avou a �títníkem, nedaleko Ochtiné.

GOMBASECKÁ JASKYÒA
A SILICKÁ ¼ADNICA

Adresa: 049 11 Ple�ivec
Telefon: 0942/90 12 91
Otevøeno: Gombasecká jeskynì � duben
a� 14. kvìten a 16. záøí a� øíjen v 9.30,
11, 12.30 a 14 hodin, 15. kvìten a� 15.
záøí v 9.30, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15.30
hodin. Po pøedchozí objednávce
pøístupno (pro skupiny nad 30 osob) i v
ostatní mìsíce. Pondìlí zavøeno. V
sezonì èerven a� srpen v pondìlí
otevøeno.

Silická  ¾adnica � Turisté mohou

nav�tívit pouze vstupní èást propasti.
Umístìní: Lokalita vzdálená cca 10 km
od Ro�òavy; ji�nì od Ro�òavy le�í
Gombasecká jeskynì (na odboèce 2 km
ze státní cesty Ro�òava�Ple�ivec), vstup
do Silické ¾adnice následuje po asi 10 km
pì�ího pochodu po �luté znaèce od
Gombasecké jeskynì.

JASKYÒA DOMICA

Adresa: 049 55 Dlhá Ves.
Telefon: 0942/92 82 61
Otevøeno: Únor a� 14. kvìten a 16. záøí
a� prosinec v 9, 11, 12.30 a 14 hodin,
15. kvìten a� 15. záøí v 9, 10.30, 12.30,
14, 15, 16 hodin.
Pondìlí zavøeno. V pondìlí otevøeno jen
v sezonì èerven a� srpen.
Umístìní: Pøi slovensko-maïarské
hranici, ji�nì od Ro�òavy 20 km
vzdu�nì a 25 km po silnicích. Jeskynì
le�í na ji�ním okraji Silické planiny,
u obce Keèovo a 10 km ji�nì od Ple�ivce,
od nìho� vede pøíjezd po silnici.

JASOVSKÁ JASKYÒA

Adresa: 044 23 Jasov
Telefon: 0943/94 165
Otevøeno: Duben a� 14. kvìten a 16. záøí
a� øíjen (úterý a� nedìle) 9.30, 11, 12.30
a 14 hodin. 15. kvìten a� 15. záøí v ho-
dinových intervalech od 9 do 16 hod. Po
pøedchozí objednávce pøístupno (pro
skupiny nad 30 osob) i v ostatní mìsíce.
Pondìlky otevøené pouze v sezonì
èerven a� srpen.
Umístìní: Na východì Slovenského
krasu, mezi Ro�òavou a Ko�icemi,

SK4/I
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INFO
pøíjezd od Moldavy nad Bodvou. Vstup
do jeskynì jihovýchodnì od Jasova,
u øeky Bodvy.

BANÍCKE MÚZEUM

Adresa: 048 01 Ro�òava,
�afárikova ul. 43
Telefon: 0942/23 710, 24 098
Otevøeno: Bøezen a� listopad (úterý a�
pátek 9�12 a 13�16 hodin).
Umístìní: Na hlavní ulici, ji�nì od
centrálního historického námìstí,
v pùvodní klasicistní úèelové budovì.

GALÉRIA VÝTVARNÉHO UMENIA
V RO�ÒAVE

Adresa: 048 01 Ro�òava,
nám. Baníkov è. 25
Telefon: 0942/23 041
Otevøeno: Bøezen a� listopad (úterý a�
sobota 9�17 hodin).
Umístìní: V severní èásti historického
námìstí v Ro�òavì, vedle kostela
franti�kánù.

HRAD KRÁSNA HÔRKA

Adresa: 049 41 Krásnohorské Podhradie
Telefon: 0942/24 769
Otevøeno: Úterý a� nedìle; kvìten a�
øíjen 8�16 hodin, listopad a� duben 9.30,
11, 12.30, 14 hodin.
Umístìní: Dominanta kraje na severním
okraji obce Krásnohorské Podhradie na

vrcholu kopce.
MAUZÓLEUM

Adresa: 049 41 Krásnohorské Podhradie
Otevøeno: Úterý a� nedìle; kvìten a�
øíjen 8�17.30 hodin, listopad a� duben
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 hod.
Umístìní: V podhradí,  ve smìru na
Ko�ice.

ANDRÁSSYOVSKÁ GALÉRIA

Adresa: 049 41  Krásnohorské
Podhradie, Lipová  ul. 122
Telefon: 0942/23 710
Otevøeno: Bøezen a� listopad (úterý a�
pátek 9�12 a 13�16 hodin)
Umístìní:  V obci, u potoka, pod
hradem Krásna Hôrka.

KA�TIE¼ BETLIAR

Adresa: O49 21 Betliar
Telefon: 0942/83 194, 83 118
Otevøeno: Úterý a� nedìle; kvìten a�
øíjen 8�16 hodin, listopad a� duben 9.30,
11, 12.30, 14 hodin.
Umístìní: Uprostøed zámeckého parku.
Po silnici z Ro�òavy smìrem na Poprad.

Poznámky
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