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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: NPR Kečovské škrapy v Kečove 

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 Kečovo  
Nachádzajú sa na južnom cípe Silickej planiny, hneď za obcou Kečovo,                           
v NP Slovenský kras. 
GPS súradnice: N48.49363, E20.49156 

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

Rezervácia bola vyhlásená v roku 1981 a má rozlohu 6,61 ha. Územie predstavuje 
výrazný škrapový kopec vypínajúci sa nad obcou Kečovo na Silickej planine                   
v NP Slovenský kras. 
Sú tu vyvinuté typické puklinové škrapy. Ide o ukážku dlhodobej činnosti človeka – 
postupné odstraňovanie pôvodných lesných porastov, čím došlo k odplaveniu pôdy a 
vzniku rozsiahleho krasového územia. 
Táto rezervácia predstavuje lokalitu xerotermnej vegetácie rozšírenej najmä na 
južných stráňach skrasovatených svahov vápencových pohorí. Plochy medzi 
škrapmi, ktoré sú vyplnené jemnou zeminou, sú osídlené druhmi: hlaváčik jarný 
(Adonis vernalis), mednička brvitá (Melica ciliata), nátržník piesočný (Potentilla 
arenaria), rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare), hrdobarka horská (Teucrium 
montanum) a ďalšie.  

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Ide o ukážku dlhodobej činnosti človeka – postupné odstraňovanie pôvodných 
lesných porastov, čím došlo k odplaveniu pôdy a vzniku rozsiahleho krasového 
územia. 

7.  Udržateľnosť:  Predmetom ochrany na tomto území je naše najväčšie škrapové pole na vápencovej 
stráni pod vrchom Maliník (493 m). 
Na týchto lokalitách je mnoho chránených, vzácnych, zriedkavých druhov rastlín a 
živočíchov, suchomilných a teplomilných spoločenstiev. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy 
a potenciál využitia:  

V blízkosti rezervácie prechádza červená turistická a cykloturistická trasa, ktorá 
prechádza obcou Kečovo. 
Paradoxne vyhlásením územia za národnú prírodnú rezerváciu a zákazom pasenia 
dobytka dochádza k postupnému zarastaniu škrapov divokou trávou a potláčaniu 
vzácnych druhov rastlín. 

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

Web stránky: 
http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/kecovske-skrapy/ 
http://www.sopsr.sk/slovkras/mchu.html 

10. Oficiálna webová 
stránka: 
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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: 28.12.2015,  Rožňava 
        


