
krásnohorská jaskyňa
Krásnohorská jaskyňa sa nachádza na území Košického kra-
ja, asi 10 km od okresného mesta Rožňava pri obci Krásno-
horská Dlhá Lúka. 

Tento ojedinelý krasový útvar patrí k slovenským jasky-
niam, ktoré nespravuje Správa slovenských jaskýň, a teda nie 
sú pre verejnosť bežne prístupné. Starostlivosť o túto jaskyňu 
patrí do kompetencie Slovenskej speleologickej spoločnosti. 
Pre záujemcov je sprístupnená za špeciálnych podmienok 
speleologickou vodcovskou činnosťou.

Záujemcovia o prehliadku tejto jaskyne sa sústredia v areá-
li penziónu Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke, kde sa na-
chádza sklad materiálu speleologickej vodcovskej služby. 
Vzhľadom na to, že budúcich návštevníkov tejto jaskyne ne-
čaká prechádzka vydláždenými chodníkmi v osvetlenom 
priestore, dostávajú tu špeciálne jaskyniarske oblečenie a če-
lovú lampu. Potrebná je i pevná nepremokavá obuv, preto je 
najlepšie, ak návštevníci prídu vo vibramách. Tým, ktorí ta-
kúto obuv nemajú, sú za symbolický poplatok zapožičané 
čižmy. Sprievodcovia záujemcov vopred upozornia na cha-
rakter jaskyne a s tým súvisiace obmedzenia pre niektoré 
osoby. Prehliadku jaskyne môžu absolvovať záujemcovia vo 
veku od osem rokov, avšak deti mladšie ako 15 rokov musia 
prísť v sprievode rodiča. Výnimočne je možné zobrať na pre-
hliadku i dieťa vo veku od šesť do osem rokov, ktoré má na 
starosti samostatný sprievodca. Obmedzenia na vstup do jas-
kyne sa vzťahujú i na osoby s nadváhou, pretože od návštev-
níkov sa vyžaduje primeraná miera pohyblivosti a na trase sa 
nachádzajú aj úzke miesta. 

Po splnení podmienok na vstup sa návštevníci pod vedením 
sprievodcov – speleológov presúvajú do vzdialenosti asi 
800 metrov k súčasnému umelému vchodu. Do jaskyne sa 
vchádza vyrazenou štôlňou, ktorej povrchový otvor sa nachá-
dza v nadmorskej výške 316 metrov nad morom. Tento ume-
lý vchod leží na území národného parku Slovenský kras na 
úpätí severného svahu Silickej planiny. Nachádza v tesnej 
blízkosti pôvodného objavného vchodu, cez ktorý sa jasky-
niari dostali do jaskyne v roku 1964 po znížení hladiny vody 
vyvieračky Buzgó.

Vchod do Krásnohorskej jaskyne

Vyrazená štôlňa, ktorou sa vchádza do jaskyne

Návštevníci tesne po vstupe do jaskyne

Po vstupe do jaskyne sa návštevníci dozvedajú základné in-
formácie o jej charaktere a objavení. Krásnohorská jaskyňa 
parí medzi výverové fluviokrasové jaskyne. Predstavuje kon-
covú časť jaskynného systému podzemného potoka Buzgó. 
Vytvorená bola prevažne rozpúšťacou činnosťou tohto vod-
ného toku vo vápencoch a dolomitoch. Pôvodný názov tejto 
jaskyne bol preto Buzgó. Z miesta ležiaceho asi 100 m od 
vchodu do jaskyne je však nádherný výhľad na hrad Krásna 
Hôrka, s čím súvisí i súčasné pomenovanie tejto jaskyne. 

Doposiaľ jaskyniari objavili 1556 metrov podzemných 
priestorov tohto jaskynného systému. Pre verejnosť je sprí-
stupnených 450 metrov. Teplota vzduchu v jaskyni je 9 stup-
ňov Celzia, relatívna vlhkosť 98 %.

Prehliadková trasa pre návštevníkov vedie od vchodu do 
tzv. Siene obrov a späť. Prevažná časť tejto trasy vedie ponad 
podzemný potok a v jeho tesnej blízkosti. Vybudovaná je bez 
zásahov do podzemných priestorov, preto sa návštevníci pre-
súvajú pomocou rebríkov, drevených lávok a priamo samot-
ným terénom jaskyne väčšinou v úzkych priestoroch. Pri po-
hybe majú k dispozícii fixné laná. Pomocou lanových traver-
zov prekonávajú dve podzemné jazerá – zažívajú dobrodruž-
stvo, s ktorým sa pri návšteve iných jaskýň nestretávajú. 

Najrozsiahlejším priestorom tejto jaskyne je Sieň obrov. Jej 
názov súvisí s obrovskými kvapľami, ktoré sa na tomto mies-
te nachádzajú. Návštevníci môžu obdivovať bohatú sintrovú 
výzdobu – drobné korality, nádherné heliktity (rozmanité ex-
centrické výrastky), niekoľko metrov dlhé stalaktity...
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Pohyb návštevníkov po podzemných priestoroch jaskyne
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Nádherná sintrová výzdoba Siene obrov
 

Pastvou pre oči je gigantický Kvapeľ rožňavských jasky-
niarov vysoký 32,6 m. Je taký obrovský, že sa celý nevošiel 
ani do záberu fotoaparátu. Až donedávna bol súčasťou Gui-
nessovej knihy rekordov ako najväčší kvapeľ sveta. V súčas-
nosti ho už prekonali kvaple v jaskyniach tropického krasu. 
Napriek tomu si stále udržiava prvenstvo – v miernom klima-
tickom pásme sa mu žiaden iný kvapeľ veľkosťou a hmotnos-
ťou nevyrovná. Narástol v poslednom geologickom období 
holocénu a v súčasnosti dosahuje jeho hmotnosť približne 
2 000 ton, pričom každý rok mu pribudne približne 200 kg. 

Zimovisko v tejto jaskyni našli dva druhy netopierov – 
podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a podkovár veľ-
ký (Rhinolophus ferrumequinum). Žije tu i jaskynná žižiavka 
Mesoniscus graniger, mnohonôžka Polydesmus denticulatus, 
kosec Ischyropsalis manicata a chvostoskoky. 

Návštevníci v Sieni obrov

Časť kvapľa rožňavských jaskyniarov

Od roku 1995 je Krásnohorská jaskyňa zapísaná do sveto-
vého zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Záujemcovia 
o návštevu tohto unikátneho prírodného výtvoru by si mali 
rezervovať dostatočný časový priestor. Samotná prehliadka 
jaskyne trvá viac ako 150 minút – dĺžka prehliadkovej trasy 
je 450 m + 450 m späť. K tomuto času treba ešte pripočítať 
približne 60 minút na vystrojenie a príchod k jaskyni.

Jaskyňa je v roku 2015 verejnosti prístupná od 1. apríla do 
30. novembra, pričom plánované vstupy sú o 9:00, 11:30 
a 14:00. 

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st.

Geológia

28


