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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 Krásnohorská jaskyňa v Krásnohorskej Dlhej Lúke 
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 Krásnohorská Dlhá Lúka 

Nachádza sa na západnom úpätí Silickej planiny v NP Slovenský kras. 

Vchod do jaskyne leží 11 m nad Čiernou vyvieračkou v nadm. výške 250 m. 

Vchod do jaskyne sa nachádza asi 800 m od penziónu Jozefína. K jaskyni sa 

dostaneme po náučnom chodníku, ktorý začína na križovatke v obci a končí 

sa v informačnom altánku pri jaskyni.  

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

 Jaskyňa bola objavená v roku 1964. Vytvorená je v strednotriasových sivých 

gutensteinských vápencoch a svetlých steinalmských vápencoch 

a dolomitoch. Dosahuje celkovú dĺžku 1 100 m. Predstavuje typ riečnej 

jaskyne. Pretekaná je aktívnym tokom, ktorý vyviera vo vyvieračke Buzgó. 

Tvorená je mohutnými komínmi a sieňami o výške až 120 m. Výzdobu 

tvoria stenové sintre a pizolity, stalaktity a stalagnáty. Unikátom je najvyšší 

stalagmit na svete s výškou 32,7 m. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Vzhľadom na charakter jaskyne vedie prevažná časť prehliadkovej trasy 

ponad podzemný tok, alebo v jeho blízkosti. Prehliadková trasa je budovaná 

ľahkým spôsobom bez zásahov do morfológie podzemných priestorov. 

Prírodné prekážky prekonávajú návštevníci pomocou drevených lávok, 

rebríkov a priamo terénom jaskyne. Tam, kde to charakter jaskyne umožňuje, 

vedie trasa priamo terénom jaskyne.  

Sieň obrov je najväčším priestorom jaskyne. Názov dostala podľa 

obrovských kvapľov, ktoré sa v nej vďaka unikátnym podmienkam tvoria. 

Aktuálny gigant (Kvapeľ rožňavských jaskyniarov) narástol na troskách 

svojich predchodcov. Bohatstvo foriem sintrovej výzdoby aké nájdeme                     

v tejto sieni sa nevyskytuje často. Od drobných koralitov, nádherných 

heliktitov cez niekoľko metrov dlhé stalaktity až po 32,6 m vysoký Kvapeľ 

rožňavských jaskyniarov. Tento kvapeľ bol ešte nedávno zapísaný                         

v Guinessovej knihe rekordov, ako najväčší kvapeľ sveta. Ak by to bola 

pravda, bol by to veľký paradox, pretože kvaple rastú najrýchlejšie                          

v tropickom krase. Aj keď sú už dnes známe ďaleko väčšie kvaple, tento 

útvar je unikátnym výtvorom prírody, ktorý v miernom klimatickom pásme 

nemá na svete obdobu. Jeho hmotnosť je približne 2 000 ton. Napriek tomu 

stihol narásť v poslednom geologickom období holocénu. Kvapeľ 

rožňavských jaskyniarov je teda mladší. Ročne mu pribudne asi 200 kg 

hmoty. To svedčí o unikátnych podmienkach pre jeho rast. 
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7. Udržateľnosť:  Podzemné bohatstvo je majetkom štátu a jej udržateľnosť je chránená 

zákonom. Zaradená v roku 1995 medzi 12 jaskýň Slovenského krasu a           

10 jaskýň Aggtelegského krasu do Kultúrnych a prírodných pamiatok 

UNESCO. 
8. Využiteľnosť, 

stav, perspektívy 
a potenciál 
využitia:  

Jaskyňu objavili v roku 1964 jaskyniari z Rožňavy znížením vody                          

vo vyvieračke a následným rozšírením úzkej vstupnej chodby. V súčasnosti 

sa do jaskyne vchádza vyrazenou štôlňou, dlhou 120 m. O sprístupnení 

jaskyne sa uvažovalo už po jej objavení, avšak turistické sprístupnenie sa 

stalo skutočnosťou až v roku 2004 zásluhou J. Stankoviča a jeho 

spolupracovníkov. Prehliadková trasa v dĺžke 450 m je sprístupnená 

pomocou drevených lavičiek, ktorými prekonávame podzemný tok tečúci 

celou hlavnou časťou jaskyne. Ďalej návštevníci prekonajú prevýšenia 

pomocou pevných oceľových rebríkov, občas idú priamo terénom jaskyne. 

Spôsob sprístupnenia a prezentácie je nevšedným jaskyniarskym zážitkom. 

Táto prehliadková trasa je vhodná pre všetkých. Vyžaduje však určitú 

pohyblivosť. Deti mladšie ako 15 rokov musia však prísť v sprievode 

rodičov. Trasa je pomerne členitá a bezpečný pohyb po nej vyžaduje pevnú 

obuv. 

Jaskyňa je otvorená od 1.4. do 30.11. Sezóna trvá od 15.6. do 15.9.                       

V sezóne sa uskutočňujú do jaskyne 3 vstupy denne (9.00, 11.30, 14.00 h.)                    
pre maximálne 10 osôb na jeden vstup. Mimo sezóny je potrebné vstup                         

do jaskyne vopred dohodnúť telefonicky na čísle 0905 412 048,                              

058/734 34 26. Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov na jeden               

vstup je lepšie aj v sezóne si návštevu jaskyne vopred rezervovať. 

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

Publikácie: 

Stankovič, J., Cílek V., kol.: Krásnohorská jaskyňa Buzgó. Regionálna 

rozvojová agentúra Rožňava, 2005. ISBN 80-89086-02-0. 

Stankovič, J., Horváth, P.: Jaskyne slovenského krasu v živote Viliama 

Rozložníka. Speleoklub MINOTAURUS, 2004, ISBN 80-966963-6-X. 

Web stránky: 

http://www.ssj.sk/sk/clanok/122-krasnohorska-jaskyna 

http://www.gemer.sk/ciele/kjaskyna/kjaskyna.html 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

http://www.krasnohorskajaskyna.sk/ 

 

PRÍLOHY 
Príloha č.1 - Fotografie 
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Príloha č. 2: 
Mapa jaskyne 
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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: 27.10.2015,  Rožňava 
        

 

 

 

 


