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

tel. č.: 058/733 13 84, fax: 058/788 23 40, 
e-mail: regag@stonline.sk 

 
Návrhový list 

“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká  okresu Rožňava“ 
 
1. Názov: NPP Stratenská 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: 

Kataster obce Stratená 
Nachádza sa na planine Duča v južnej časti Slovenskom raji. Spolu s prepojenou 
jaskyňou Psie diery dosahuje dĺžku 22 027 m.  

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

Názov Stratenská jaskyňa bol odvodený od obce Stratená, v blízkosti ktorej sa 
nachádza. Stratenskú jaskyňu objavili V. Košel a J. Volek v roku 1972. Jaskyňu Psie 
diery so Stratenskou jaskyňou prepojili v roku 1994. Dlhoročný speleologický 
prieskum a výskum systému Stratenskej jaskyne vykonávajú jaskyniari zo Spišskej  
Novej Vsi. 
O tejto jaskyni sú známe aj niektoré príbehy. Jeden z nich hovorí, že v Stratenskej 
jaskyni boli ľudia už dávno pred jej objavením. Mladí chlapci z Dobšinej sa 
dozvedeli z rozprávania baču, ktorý na Podhaniseji pásol ovce, o diere, v ktorej mal 
ukrytý poklad známy zbojník z Dobšinej – Samuel. Samozrejme zvedavosť, odvaha 
a mladosť, silná to inšpirácia, dala dokopy skupinu chlapcov. A tak v roku                            
1939 zostúpili do jaskyne. Po krátkom úseku došli do siene, ktorá  javila známky 
pravdepodobného obývania. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Druhou najdlhšou jaskyňou na území SR je jaskynný systém Stratenská jaskyňa - 
Psie diery. Súčasne patrí k najimpozantnejším výtvorom krasovej prírody v strednej 
Európe svojimi obrovskými priestormi aj kvapľovou výzdobou. 
Stratenská jaskyňa predstavuje rozsiahly a zložitý labyrint podzemných priestorov. 
Podľa morfometrickej charakteristiky sú priestory zastúpené širokou škálou 
rozmerov. Šírky chodieb sa pohybujú od 0,6 do 86 m, výšky od 0,6 do 27 m. 
Najväčší podzemný priestor je Rozprávkový dom s objemom 79 017 m3, ktorý je aj 
najväčší jaskynný priestor na Slovensku. Najväčšie prevýšenie u chodieb dosahuje 
58 m. Členitosť dna neprevyšuje 15 m. Najväčší sifón je v Kryštálovej chodbe                
(II. sifón) s dĺžkou 60 m a prevýšením 12 m. Najhlbšia priepasť je Šikmá, hlboká                
47 m. Dĺžka známych priestorov Stratenskej jaskyne sa takmer každý rok mení, 
keďže jaskyniari pracujú na nových objavoch. Aktuálne sa uvádza dĺžka 18 901 m a 
hĺbka 194 m, pričom celý jaskynný systém na relatívne malom území Duče, 
zahŕňajúci okrem dvoch najznámejších jaskýň aj Psie diery, jaskyňu Duča, Vojenskú 
a Zelenú jaskyňu a iné priestory, meria 22 397 m.  
Pre Stratenskú jaskyňu je okrem mohutných priestorov typická tiež snehobiela 
kvapľová výzdoba, podzemné jazierka, výskyt cenných sintrových tvarov – napr. 
jaskynných perál, vzácnych živočíchov a štvrtohorných paleontologických nálezov. 

7.  Udržateľnosť:  Podzemné bohatstvo je majetkom štátu a jej udržateľnosť je chránená zákonom.                
Od roku 1995 je Stratenská jaskyňa chránenou prírodnou pamiatkou. Je súčasťou 
Národného parku Slovenský raj. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy 
a potenciál využitia:  

Jaskyňa nie je prístupná pre verejnosť. Stratenská jaskyňa svojimi morfologickými 
zvláštnosťami, predovšetkým mohutnými chodbami a dómami, pestrou a bohatou 
výzdobou, predstavuje z turistického hľadiska významný objekt. Dĺžka známych 
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priestorov Stratenskej jaskyne sa takmer každý rok mení, keďže jaskyniari pracujú 
na nových objavoch. Doterajšími prácami boli položené dobré základy pre ďalšie 
prieskumné a výskumné práce, práve preto treba pokračovať v započatých 
výskumných úlohách. 
Návrh na sprístupnenie predpokladá vyrazenie umelého vchodu na severozápadnom 
svahu Duče (asi 500 m severovýchodne od vchodu do Dobšinskej ľadovej jaskyne) 
do spodnej časti Strmého dómu. Možné sprístupnenie Stratenskej jaskyne závisí                
od ochrany prírody a finančných nákladov. Sprístupnenie Stratenskej jaskyne nie je 
jednoduchý problém, preto pri riešení otázky jej sprístupnenia treba zaujať také 
stanovisko, aby sa hájili nie lokálne, ale celospoločenské záujmy. 

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

Web stránky: 

http://www.speleoraj.sk/rebricek-jaskyn-v-slovenskom-raji/stratenska-jaskyna/ 
http://ozkhd.sk/?p=11 
http://www.k2studio.sk/jaskyne/stratenska-jaskyna 
http://www.saske.sk/cave/sss/a/jaskyna/slraj/uvod.htm 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.ssj.sk/sk/clanok/138-stratenska-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 
        


