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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: Historická ľadovňa vo Vlachove 
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: 

Situovaná je na západ od obce na úpätí vrchu v kamennom svahu s lesným porastom, 
na pravom brehu rieky Slaná.  
GPS súradnice: N 48°46'16''  E20°24'32'' 
Trasa: od vlachovských rybníkov pozdĺž železničnej trate smerom na sever,                        
cez železničný most ponad rieku Slanú, na jej druhom brehu je vidieť ľadovňu.               
Po prechode cez most vedie k nej vyšliapaný chodníkom v tráve. Prístup je možný 
peši, bicyklom. K ľadovni vedie z obce Vlachovo vyznačený chodník. 
Prístupnosť ku atrakcii: po stranách ľadovne vedú kamenné jednoramenné 
schodiská. Priestory ľadovne sú uzavreté mrežou, s dvoma vstupmi nad sebou 
ukončenými lomenými oblúkmi. Cez mreže vidieť plytkú jaskyňu pravdepodobne 
umelo vyhĺbenú do skalnatého pravého brehu Slanej. 

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

Zaujímavá kamenná stavba zasadená do skalného svahu s chodbami vedúcimi                         
do útrob hory bola vybudovaná začiatkom 19. storočia. Patrila k neďalekému 
andrássyovskému kaštieľu a slúžila ako chladnička. Jej podlaha bola vystlaná slamou 
či pilinami, na ktoré sa ukladali veľké ľadové bloky. Zo stien a stropov trčali háky 
slúžiace na uskladňovanie mäsa a iných potravín. Ľad sa v hlbinných priestoroch 
udržal po celý rok. Na Slovensku sa zachovalo viacero historických ľadovní, tá 
vlachovská je však vďaka originálnemu vzozreniu skutočnou raritou. Bola postavená 
v empírovom slohu, ktorý obsahoval antické a staro-orientálne prvky a mala 
evokovať egyptskú hrobku. V minulosti pred ňou stáli štyri kamenné sfingy.                     
V spojení s riečkou a neďalekým rybníkom tvorila výrazný krajinársky prvok.                   
Pri pamiatke sa nachádza turistický prístrešok s informačnou tabuľou. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Je pozoruhodnou a v rámci SR ojedinelou technickou pamiatkou, ktorá pôvodne 
slúžila ako prírodná chladiareň ulovenej zveriny pre grófsku rodinu.  
Objekt leží na trase Železnej cesty. Má tvar malej egyptskej pyramídy                                   
s dvojpodlažnou stavebnou konštrukciou. V spodnej časti vytesanej jaskyne bývali 
uložené ľadové kryhy z blízkych rybníkov a rieky, ktoré ochladzovali uložené 
potraviny (najmä diviny po panských poľovačkách) počas celého roka. Na druhom 
podlaží je jedna miestnosť so štvorcovým pôdorysom zaklenutá valenou klenbou,             
za ňou je už jaskynný priestor. 

7.  Udržateľnosť:  Grófska ľadovňa je zobrazená na obraze Emanuela Andrássyho, ktorý je teraz                    
v expozícii múzea v kaštieli Betliar. 
Cez Vlachovo prechádza žltá značka, začína v Brdárke, prechádza okolo Radzima 
ponad Cípovú do Vlachova cez Mlynskú dolinu, križuje hlavnú cestu, prechádza 
Letnou ulicou a na konci dediny smeruje na Suchý vrch okolo chaty pod Stromíšom 
a na Smerečinkách križuje spomínanú celoslovenskú červeno označenú turistickú 
magistrálu, pokračuje na Babinú a končí na Sykavke v Hnileckej doline. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 

Ľadovňa je voľne prístupná verejnosti, chodby do podzemia sú však zamrežované. 
Prístupnosť k objektu je nevyhovujúca, obec plánuje túto zaujímavú pamiatku 
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využitia:  využívať na rekreačné účely a pripravuje výstavbu dreveného mosta, ktorým by sa                  
k nej dalo dostať oveľa pohodlnejšie ako dnes. 
Po objavení tejto pamiatky a identifikovaní sa podarilo získať na jej komplexnú 
obnovu finančné prostriedky z grantového systému Ministerstva kultúry SR. 

9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa nachádzajú 
informácie o danej 
regionálnej jedinečnosti   
(napr. bibliografia, 
webové stránky, 
multimediálne zdroje): 

Webstránka obce Vlachovo, letáky, prospekty, publikácie vydané obcou, turistické 
informačné centrum Dobšiná. 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.vlachovo.eu/novinka.php?nid=41 

 
 
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: 3.8.2015,  Rožňava 
    


