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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: NPR Zádielska tiesňava v Bôrke 
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: 

Zádielska tieňava (nazývaná aj Zádielska dolina) sa nachádza vo východnej časti 

Slovenského krasu, hneď za obcou Zádiel. Najlepšími východiskami do doliny sú 

obce Zádiel a Bôrka. Do obce Zádiel sa dostanete odbočkou z obce Dvorníky-

Včeláre, ktorá sa nachádza na ceste I. triedy č. 50 medzi mestami Košice a Rožňava. 

Do obce Bôrka sa dostanete odbočkou z obce Lipovník, ktorá sa nachádza na ceste                           

I. triedy č. 50 medzi mestami Košice a Rožňava. 

GPS: N48°38'1'' E20°49'17'' 

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

Zádielska tieňava bola vytvorená potokom Blatnica, ktorý tu vytvára malé vodopády 

a kaskády. Krasový kaňon, plný pozoruhodných brál a kolmých stien, má dĺžku                  

4 km, hĺbku okolo 305 m a miestami šírku len 10 m. V horných častiach je zarastená 

lesným porastom a v dolnej časti prechádza lesný porast do suťovísk. Nachádza sa tu 

chránená a vzácna fauna a flóra. Pre svoju jedinečnosť bola v roku 1954 vyhlásená 

za národnú prírodnú rezerváciu (NPR Zádielska tiesňava). 

Pozoruhodným kamenným útvarom je 105 metrov vysoká Cukrová homoľa, ktorá 

bola vymodelovaná erozívnou činnosťou vody. V skalách Zádielskej tiesňavy sa 

nachádza asi 120 jaskýň. V niektorých z nich našli archeologické artefakty                                    

od praveku po novovek. Spomenutia hodná je Kostrová jaskyňa, ktorá sa v dobe 

bronzovej príslušníkmi kyjatickej kultúry využívala na kultové obrady. Našli v nej 

obhryzené ľudské kosti, ktoré vykazovali stopy po ľudožrútstve. Okrem neskorej 

doby bronzovej sa tu preukázalo osídlenie bukovohorskou kultúrou v neolite. 

Praveké kultúry však neobývali iba tunajšie jaskyne, ale celé územie tiesňavy.     

Zádielska dolina od seba oddeľuje turistami vyhľadávanú Zádielsku planinu 

(východne od doliny) a planinu Horný vrch (západne od doliny). Na Zádielskej 

planine sa nachádza Zádielske hradisko, jedno z najstarších a najväčších pravekých 

hradísk na Slovensku, ktorého úlohou bolo kontrolovať strategický prechod medzi 

Košickou a Rožňavskou kotlinou. Hradisko bolo využívané v neolite bukovohorskou 

kultúrou, v dobe bronzovej pilinskou a kyjatickou kultúrou, no najintenzívnejšie bolo 

využívané keltami v dobe laténskej. 

Súčasťou planiny Horný vrch je aj veľmi pekná Borčianska planina. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného návrhu:  

Patrí medzi najznámejšie a  najnavštevovanejšie miesto v najvýchodnejšej 

časti Slovenského krasu. 

7.  Udržateľnosť:  Pre svoju jedinečnosť bola v roku 1954 vyhlásená za národnú prírodnú rezerváciu 

(NPR Zádielska tiesňava). Má rozlohu 214,73 ha. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Cez tiesňavu prechádza červená turistická značka a Náučný chodník Zádielska 

tiesňava. Je trasovaná tak, aby turistom ukázala jej dnovú časť ako aj horné skalnaté 

okraje zo strany Zádielskej planiny s výhľadmi, ktoré patria k tomu najkrajšiemu, čo 

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

http://www.slovensky-kras.eu/info/kam-do-prirody/npr-zadielska-tiesnava/ 

http://turnanadbodvou.webnode.sk/turizmus/okolie/ 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.slovensky-kras.eu/ 

 

PRÍLOHY 
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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 
        


