
 
POTULKY 

bicyklom po okolí obce Dedinky 
 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 
 

1.) Dátum vykonania:    podľa plánu CTK Lešťan 
Začiatok akcie:     ŽZ Dedinky od 16:00 hod. 
Ukončenie akcie:    ŽZ Dedinky do 08:00 hod. 
 

2.) Vedúci akcie, odborné 
a zdravotnícke zabezpečenie:  MVDr. Michal Ondovčík  
 
3.) K zabezpečeniu plynulého priebehu cykloturistickej akcie je potrebné, 
aby si každý účastník priniesol so sebou nasledovný materiál: 
Výstroj: 
- cyklistický odev a obuv podľa ročného obdobia, pokrývka hlavy, prilba, 

okuliare,  
- náhradný odev (spodná bielizeň, pyžamo, ponožky, náhradný 

cyklistický odev), 
- pláštenka do dažďa, vode-odolný povlak na cyklistické tretry, 
- osobné hygienické potreby, 
- obal na vodu min. 1 l. 
Výzbroj: 
- cyklistický batoh (taška na bicykel) na prenos materiálu, 
- minimálne jedna náhradná duša, 
- lepenie na defekty,  
- pumpa na nafukovanie kolies, 
- montážne kľúče a náhradné súčiastky, 
- nôž, 
- potraviny. 
 
4.) Logistické zabezpečenie: 
- ubytovanie – naplánoval CTK Lešťan v obci Dedinky. Platbu za 
ubytovanie uhradí každý účastník akcie,  
- stravovanie – si zabezpečí každý účastník akcie. 
 

5.) Súčasťou týchto organizačných pokynov je informačný materiál. 
 
U účastníkov cykloturistickej akcie sa predpokladá dobrý zdravotný stav. 
Ďalšie organizačné pokyny budú vydané pri zahájení cykloturistickej akcie. 
 

       MVDr. Michal Ondovčík 

 
 

 

https://potulky.eu/
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INFORMAČNÝ MATERIÁL 
PROGRAM 

DÁTUM ČAS ČINNOSŤ POZNÁMKA 

PRVÝ 
DEŇ 

 
 
  

 

PRESUN bicyklom do obce Dedinky 
Ubytovanie 
 
 
 
  

- Rimavská Baňa 
- Tisovec, 
- Muráň, 
- Telgárt (meandre Hrona, prameň 
Hrona), 
- Stratená, 
- Dedinky 

DRUHÝ 
DEŇ 

 
 
 
   

POTULKY bicyklom po okolí obce 
Dedinky, klik na VYPADNI 
 
 
 

  

- Dobšiná, 
- Vyšná Slaná, 
- Rejdová, 
- Betliar, 
- Rožňava, 
- Krásnohorské Podhradie (hrad 
Krásna Hôrka) 

TRETÍ 
DEŇ 

 
 
 
 
 
 
   

POTULKY bicyklom po okolí obce 
Dedinky, klik na VYPADNI  

- Stratená, 
- Píla, 
- Podlesok, 
- Kláštorisko, 
- Hrabušice, 
- Spišský Štvrtok, 
- Levoča, 
- Spišská Nová Ves, 
- Novoveská Huta, 
- Mlynky 

ŠTVRTÝ 
DEŇ  

PRESUN bicyklom do obce Rimavská 
Baňa  

https://potulky.eu/
https://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/3224
https://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/3224
https://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/3224
https://www.vypadni.sk/sk/Routes/Detail/2181
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ANOTÁCIA 
 

Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša. Je považovaný za 

jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Z geomorfologického hľadiska patrí 

do Spišsko-gemerského krasu a leží v severovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Oblasti 

horského pásma Slovenského raja chráni Národný park Slovenský raj, ktorý je jedným z 

deviatich národných parkov na Slovensku. 

Je charakteristický členitým terénom – roklinami, potokmi s vodopádmi 
a krasovými formami, ktoré sú pre turistov sprístupnené formou chodníkov, v náročnejších 
častiach aj technickými pomôckami. 

Slovenský raj má rozlohu asi 210 km² na území okresov Spišská Nová Ves Poprad a Rožňava. 
Pretekajú ním rieky Hornád a Hnilec. Lesy pokrývajú až 90% územia parku, ide najmä o 
jedľovo-bukové lesy, dealpínske lesy ale aj zmiešané lesy. Najvyšší vrch je Boroviak v 
masíve Ondrejisko (1 272 m n. m.), najnižším miestom je koryto Hornádu (466 m n. m.). 

Čingov (494 m n. m.) 

 
Pohľad na Čingov zo Soviej skaly 

Čingov je najstaršie a najväčšie turistické centrum v oblasti. Nachádza sa v údolí Hornádu 
medzi vrchom Čingová (665 m n. m.) a výbežkami Ludmanky (527 m n. m.). Je východiskom 
náročnejších túr do centrálnej časti Slovenského Raja. Prístup je z cesty Spišský Štvrtok-
Spišská Nová Ves ale aj zo Spišských Tomášoviec. 

Okolie: Spišské Tomášovce, Smižany, Spišská Nová Ves, Prielom Hornádu, Kláštorisko, Sovia 
Skala, Tomášovský výhľad. 

Dedinky (790 m n. m.) 

 

Dedinky a Palcmanská Maša 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1_(regi%C3%B3n)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sko-gemersk%C3%BD_kras
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_rudohorie
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%BD_park_Slovensk%C3%BD_raj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kras
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poprad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BE%C5%88ava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%A1d
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hnilec_(rieka)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ondrejisko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Cingov_ze_sovi_skaly.JPG
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Sovia_skala&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cingov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A9_Tom%C3%A1%C5%A1ovce
https://sk.wikipedia.org/wiki/Smi%C5%BEany
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1ovsk%C3%BD_v%C3%BDh%C4%BEad
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Dedinky_and_Palcmanska_masa.jpg
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Palcmanská Maša 

Obec Dedinky vznikla roku 1933 spojením dvoch menších obcí – Štefanovce a Imrichovce. 
Dedinky ležia v údolí rieky Hnilec, nad priehradou Palcmanská Maša, ktorá patrí k 
najchladnejším na Slovensku. 

Nad Dedinkami je planina Geravy, na ktorú sa do roku 2009 dalo vyviesť sedačkovou 
lanovkou. Odtiaľ vedú turistické chodníky, po ktorých sa dá dostať takmer do každej časti 
Slovenského raja. 

V obci je možné sa ubytovať buď v hoteli alebo na privátoch. 

Počas zimnej sezóny sa dá v obci aj lyžovať, lyžiarske svahy s vlekmi sú určené skôr pre 
nenáročných lyžiarov. 

Dobšinská Ľadová Jaskyňa (855 m n. m.) 

Dobšinská ľadová jaskyňa je osada patriaca do obce Stratená v údolí rieky Hnilec. V obci 
začína Stratenská dolina s kaňonom rieky Hnilec končiacim za Stratenskou pílou v priehrade 
Palcmanská Maša. 

Osada leží pri rovnomennej jaskyni vyhlásenej za národnú prírodnú pamiatku roku 1964. 
Jaskyňa je dlhá 1232 metrov, výzdoba jaskyne je tvorená ľadom. Jaskyňa svojím 
charakterom zaľadnenia patrí medzi najvýznamnejšie na svete. Jaskyňa je otvorená od 
polovice mája do konca septembra, denne okrem pondelkov. Verejnosti je prístupných 475 
metrov s prevýšením 43 metrov, prehliadka trvá 40 minút. 

Geravy 

Geravy je zachovalá vápencová plošina, leží na nej množstvo krasových útvarov. Geravy sú 
súborom horských lúk a polian obklúčených lesmi. Geravy boli v minulosti prístupné z 
Dediniek aj sedačkovou lanovkou. Po Glackej ceste sú z Geráv prístupné takmer všetky 
oblasti Slovenského raja. Nachádzajú sa tu tiež neupravované bežecké trate. Voľakedy tu bol 
taktiež malý lyžiarsky vlek, ale na protest ochranárov musel byť neskôr demontovaný. 

Kláštorisko (790 m n. m.) 

 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Dobsinska_Masa_over_Palcmanska_Masa.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dedinky
https://sk.wikipedia.org/wiki/Palcmansk%C3%A1_Ma%C5%A1a_(vodn%C3%A1_n%C3%A1dr%C5%BE)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dob%C5%A1insk%C3%A1_%C4%BEadov%C3%A1_jasky%C5%88a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Straten%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Geravy
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Pensions_at_Klastorisko.jpg
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Kláštorisko je popri Čingove a Podlesku ďalšie známe stredisko na severe Slovenského raja. 
Na Kláštorisko vedie množstvo turistických chodníkov z Podlesku cez rokliny Suchá Belá, 
Kyseľ, Prielom Hornádu, z Čingova ale dá sa naň dostať prakticky z každej časti Slovenského 
raja. 

Na Kláštorisku je vybudované turistické centrum s reštauráciou, chatami a penziónom. 

 

Zrúcaniny kartuziánskeho kláštora 

Na Kláštorisku sa nachádzajú zrúcaniny kartuziánskeho kláštora, vybudovaného v 13. storočí 
(zakladacia listina z 12. decembra 1299). Kláštor bol v (?) 13. storočí útočiskom obyvateľov 
pred útočiacimi tatárskymi hordami. V súčasnosti je kláštor v rekonštrukcii, každoročne 
koncom augusta sa na ňom konajú odpustové slávnosti. 

Mlynky (739 m n. m.) 

Obec Mlynky bola vytvorená z bývalých baníckych osád: Biele Vody, Havrania Dolina, Mlynky, 
Palcmanská Maša, Prostredný Hámor, Rakovec a Sykavka. V rokoch 1931 – 1933 učil v Bielej 
Vode Ján Nálepka, po ktorom sú pomenované vodopády v Zejmarskej rokline. 

Mlynky sú najvýznamnejším strediskom zimných športov v Slovenskom raji. Na svahoch 
Kruhovej sú tri lyžiarske vleky a viaceré zjazdové trate rôznej náročnosti, v okolí Bielej Vody 
sú vybudované bežecké trate. 

Turistické chodníky vedú do Zejmarskej rokliny a na Geravy odkiaľ sú prístupné všetky 
ostatné turistické oblasti Slovenského raja. 

Podlesok (542 m n. m.) 

Podlesok je centrum v údolí Veľkej Bielej Vody od ústia Suchej Belej po ústie Veľkej Bielej 
vody do Hornádu (Hrdlo Hornádu). Prístup zo Spišského Štvrtka (14 km). 

Okolie: Betlanovce, Spišský Štiavnik, Hrabušice, Spišský Štvrtok, Dravce, tiesňavy Suchá 
Belá, Piecky, údolie Veľkej Bielej vody, Prielom Hornádu. 

Spišská Nová Ves (458 m n. m.) 

Okresné mesto v mieste, kde rieka Hornád opúšťa Slovenský raj. Mesto má hotelové 
ubytovanie. 

Okolie: Levoča, Spišské Vlachy, Spišské 
Podhradie, Dreveník, Markušovce, Čingov, Smižany. Novoveská Huta je východiskom trás do 
severovýchodnej časti Slovenského raja. 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1torisko
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Cistercian_Monastery_at_Klastorisko.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kartuzi%C3%A1ni
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mlynky_(okres_Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves)
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_N%C3%A1lepka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Geravy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Podlesok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Such%C3%A1_Bel%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%A1d
https://sk.wikipedia.org/wiki/Betlanovce
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%BD_%C5%A0tiavnik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrabu%C5%A1ice
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%BD_%C5%A0tvrtok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Such%C3%A1_Bel%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Such%C3%A1_Bel%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prielom_Horn%C3%A1du
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves
https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Da
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A9_Vlachy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A9_Podhradie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A9_Podhradie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dreven%C3%ADk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Marku%C5%A1ovce
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cingov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Smi%C5%BEany
https://sk.wikipedia.org/wiki/Novovesk%C3%A1_Huta
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Stratená 

 

Stratenská píla 

Stratená je obec v údolí rieky Hnilec, v minulosti banícka osada. V obci možnosť ubytovania v 
hoteli, penziónoch a na privátoch. Z obce vedie turistický chodník na vrchol Havranej skaly, 
do Dediniek, cez Tiesňavy pod Hanesovou do Dobšinskej ľadovej jaskyne. V okolí obce leží 
prírodná rezervácia Stratená so Stratenskou dolinou. 

 

Rejdová 

Evanjelický kostol, jednoloďová pôvodne renesančná stavba s polygonálnym 
ukončením presbytéria a predstavanou vežou z prvej polovice 17. storočia. Stavba bola 
upravovaná v roku 1692 a 1792. V interiéri sa nachádza hodnotné barokové zariadenie, 
drevená maľovaná empora z roku 1682, oltár zo začiatku 18. storočia s obrazom Posledná 
večera, kazateľnica a krstiteľnica.[4] Priečelie kostola je dekorované lizénami a nárožným 
zaoblením. Veža je členená lizénami a kordónovými rímsami, ukončená je korunnou rímsou s 
terčíkom a hodinami a barokovou helmicou s laternou. 

Súbor ľudových domov, ide o jednopodlažné bielené zrubové stavby na pôdoryse obdĺžnika so 
sedlovou šindľovou strechou s podlomenicou.[5] 

 

Levoča 

Mesto sa rozkladá v údolí Levočského potoka v Levočskej kotline, na južnom okraji Levočských 
vrchov. Levočou prechádza cesta I/18 z Popradu na Prešov, na ktorú sa 
pripája II/533 do Spišskej Novej Vsi. Južne od mesta vedie diaľnica D1, železničné spojenie 
zabezpečuje trať Spišská Nová Ves – Levoča. Levoča je vzdialená 9 km severne od Spišskej 
Novej Vsi, 55 km západne od Prešova, 27 km juhovýchodne od Kežmarku a 24 km východne 
od Popradu. 

Levoča vznikla z dvoch pôvodných slovenských osád, ktoré pravdepodobne spustošili Mongoli v 
roku 1241. Najstarším písomným dokladom, v ktorom sa prvýkrát vyskytuje pomenovanie 
Levoče ako „Leucha“, je listina uhorského kráľa Bela IV. z roku 1249. V roku 1271 sa Levoča 
stala hlavným mestom Spoločenstva spišských Sasov. V roku 1317 sa už spomína výslovne 
ako kráľovské mesto („civitas nostra regalis“). 

Jej rozvoju podstatne pomohla výsada práva skladu, udelená Levoči Karolom I. Róbertom v 
roku 1321. Táto výsada nútila zahraničných kupcov zostať v meste 15 dní a ponúknuť svoj 
tovar na predaj. Kráľ Žigmund oslobodil v roku 1402 levočských kupcov od práva skladu iných 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Slovensky_raj-Stratenska_pila.jpg
https://sk.wikipedia.org/wiki/Straten%C3%A1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hnile&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Havrania_skala_(Havranie_vrchy)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_cirkev_augsbursk%C3%A9ho_vyznania_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Presbyt%C3%A9rium_(priestor_v_kostole)
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/1692
https://sk.wikipedia.org/wiki/1792
https://sk.wikipedia.org/wiki/Barok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Empora
https://sk.wikipedia.org/wiki/Olt%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._storo%C4%8Die
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Posledn%C3%A1_ve%C4%8Dera
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kazate%C4%BEnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krstite%C4%BEnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rejdov%C3%A1#cite_note-4
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%A1_architekt%C3%BAra_na_Slovensku
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rejdov%C3%A1#cite_note-5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Dsk%C3%BD_potok
https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Dsk%C3%A1_kotlina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Dsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Levo%C4%8Dsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_I._triedy_18_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Poprad
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Cesta_II._triedy_533_(Slovensko)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dia%C4%BEnica_D1_(Slovensko)
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miest, v roku 1411 rozšíril levočské právo skladu aj na domácich kupcov. V roku 1419 boli 
Levočania oslobodení od platenia tridsiatkov v celom Uhorsku. Tým sa otvorili neobyčajné 
možnosti slobodného obchodovania. 

Priaznivý vývoj mesta vyvrcholil na prelome 15. a 16. storočia a umožnil vznik takých 
umeleckých skvostov, akým je dielo Majstra Pavla z Levoče v Bazilike sv. Jakuba. Sľubný vývoj 
mesta poznačili v 16. storočí rozsiahle požiare (1550, 1599) a v 17. storočí protihabsburské 
povstania. Napriek tomu Levoča v tomto období zostala najväčším a najvýznamnejším 
hospodárskym centrom Spiša, pravidelne tu zasadali kongregácie Spišskej stolice a v 19. 
storočí sa mesto stalo dôležitým strediskom slovenského národného hnutia. 

Bolo tu založené známe Levočské lýceum, na ktoré prišli v r. 1844, po zosadení Ľudovíta 
Štúra z Katedry reči a literatúry československej, jeho žiaci z Bratislavy na čele s Jankom 
Franciscim. Z významných slovenských básnikov a národných dejateľov, ktorí v Levoči 
študovali alebo pôsobili, treba spomenúť Jána Botta, Janka Kráľa, Ľudovíta Kubániho, Pavla 
Dobšinského, Dr. Vavra Šrobára, Alberta Škarvana a iné. 

 

Kaštieľ v Betliari 

 

Kaštieľ pochádza zo začiatku 18. storočia a postavili ho na základoch 
staršieho renesančného hradu Bebekovcov. Dal ho postaviť Štefan Andráši ako poschodový, 
ešte opevnený hrad so štyrmi nárožnými vežami. I ďalšie prestavby v rokoch 1792 – 1795, keď 
prichádza k rozšíreniu, a v rokoch 1880 – 1886, keď stavba získala dnešnú podobu, sa viažu 
znovu k rodine Andrášiovcov, ktorá bola už vtedy jeho trvalým vlastníkom, a ktorá mala v 
majetku nielen hrad Krásnu Hôrku, ale aj majetky a bane v okolí Rožňavy. Po 
staršej klasicistickej prestavbe a rozšírení južnej časti a priečelia nasledovala rozsiahlejšia 
pseudoslohová úprava s nadstavbou druhého poschodia, ktorá dala kaštieľu 
ráz francúzskej poľovníckej stavby. 

Kaštieľ zaplnili Andrášiovci množstvom vzácneho nábytku, umeleckých diel a zbierok. Pôvodnú 
knižnicu založil Leopold Andráši v druhej polovici 18. storočia. Jej interiér pochádza z 
rokov 1792 – 1795. Fond pozostáva prevažne z vedeckej literatúry 18. a 19. storočia. Prevahu 
zbierok tvoria maliarske diela, najmä obrazy realistov 19. storočia. Druhú časť zbierok (na 
prízemí) tvoria dovezené exotické predmety a poľovnícke trofeje, ktoré nemajú rovnocennú 
hodnotu s umeleckými zbierkami. Park spestrujú nielen jazierka, ale aj menšie záhradné 
stavby (pavilóny, groty, vodomety). Má vzácne exotické stromy a zvyšky 
prastarého tisového lesa. 

 

Koncom 18. storočia začali Andrášiovci budovať prírodný park. Neskôr ho rozširovali a 
doplňovali ďalšími dendrologickými vzácnosťami. V súčasnosti má park rozlohu 80 ha. 
Komplex areálu kaštieľa v Betliari bol v roku 1985 vyhlásený vládou Slovenskej socialistickej 
republiky za národnú kultúrnu pamiatku ako vzácne kultúrno-historické dedičstvo niekoľkých 
storočí. V areáli sa nachádza aj Hermesova studňa z polovice 19. storočia.[3] 

V najväčšom historickom parku na Slovensku je aj rímsky vodopád, navrhnutý v roku 1823 
Josefom Bergmannom. Výškou 9 metrov je najvyšším umelým vodopádom a zároveň prvou 
romantickou stavbou na Slovensku. V októbri 2016 bol obnovený občianskym združením 
Andoras.[4] 
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Krásna Hôrka 

Krásna Hôrka[3] je hrad zo 14. storočia, ktorý sa nachádza nad obcou Krásnohorské 
Podhradie neďaleko Rožňavy. Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1333. Hrad je od 
roku 1961 národnou kultúrnou pamiatkou. Vlastnili ho tri významné 
rody: Mariášiovci, Bebekovci a Andrášiovci. Hrad Krásna Hôrka je od 10. marca 2012 z dôvodu 
rekonštrukčných prác až do odvolania zatvorený. 

Hrad vznikol na ochranu stredovekej cesty, ktorá viedla cez banícke oblasti Slovenského 
rudohoria. Pravdepodobne stojí na mieste staršieho hradiska, ktoré poskytlo v 
roku 1241 útočisko kráľovi Belovi IV. pred Tatármi. Kráľ daroval Ákošovcom (od ,ktorých 
pochádza sex) rozsiahle majetky v Gemeri, kde sa aj usadili a vládli na krásnohorských 
majetkoch vyše 300 rokov. 

Pôvodný hrad, ktorý vznikol niekedy v 13. storočí, tvorila hranolová veža a obytný palác so 
spoločným opevnením. V roku 1441 Jiskrovo vojsko obsadilo Gemer, ale hrad nezničilo a keď 
posádka hrad opustila, patril až do roku 1566 opäť Bebekovcom. Hrozba tureckého vpádu a 
boje o kráľovský trón prinútili Františka Bebeka 1546 vybudovať nové opevnenie podľa 
projektov talianskeho architekta A. de Vedano. Aj jeho hrad Fiľakovo napadli a obsadili Turci. 
Potom, čo zistil, že Turci sa zmocnili Fiľakova s cisárovým súhlasom, napadol jeho vojská a 
napádal aj šľachtické sídla v okolí. Poškodení si vymohli potrestanie Bebeka vyhnanstvom a 
potom čo jeho syn Juraj strávil 5 rokov v Tureckom zajatí a bol podozrievaný z organizovaného 
povstania proti cisárovi. Jeho vojská tak obsadili Bebekove majetky a v 
roku 1567 v Sedmohradsku vymrel smrťou Juraja aj rod Bebekovcov. 

Na hrade sa striedali kráľovskí kapitáni, čo hradu veľmi neprospievalo, pokiaľ sa na hrad 
nedostal mladý, ambiciózny Peter Andráši. Keď hrad získal do dlhodobého prenájmu, začal 
koncom 16. storočia s prestavbou hradu, ktorá napokon trvala 100 rokov. V 
roku 1642 získali Andrášiovci hrad donačnou listinou a postupne ho prebudovali na šľachtické 
reprezentačné sídlo, ktoré obsahovalo všetky prvky dômyselnej obrany. Juraj Andráši, syn 
Mikuláša, sa stal zakladateľom novej vetvy rodu. Hrad po roku 1710 upravili, súčasne s 
kaštieľom Betliar, ktorý vlastnil jeho brat Štefan. Baroková kaplnka vznikla prestavbou delovej 
bašty v roku 1770. Hrad v roku 1818 vyhorel a bol núdzovo opravený manželkou Štefana. Jeho 
syn Juraj pokračoval v prácach a Krásna Hôrka sa napokon stala v roku 1857 ich rodovým 
múzeom, sprístupneným verejnosti po roku 1875. V 1903 gróf Dionýz Andráši zriadil v 
priestoroch hradu pietne múzeum grófky Františky Hablawcovej. Vplyvní Andrášiovci si po 
reštaurácii hradu v rokoch 1903 – 1905 svoje pozície udržali do roku 1945. Odvtedy je hrad 
majetkom štátu a po jeho pamiatkovej obnove je opäť sprístupnený verejnosti. 

V sobotu 10. marca 2012 popoludní na hrade vypukol požiar. Zhoreli šindľové strechy, 
expozícia v hornom gotickom paláci a zvonica. V kongregačnej sieni sa preboril strop.[4] Hasiči 
zachránili 90 percent exponátov, vnútorné časti hradného areálu však zostali 
zadymené.[5][6] Škody boli vyčíslené na 8 miliónov eur.[7] Požiar sa rozšíril po neopatrnej 
manipulácii s otvoreným ohňom. Od horiacej trávy sa vznietil krovinatý porast na svahoch 
hradného vrchu, odkiaľ sa požiar rýchlo rozšíril na strechy hradu.[6] Strecha hradu bola 
kompletne zničená, ale v decembri 2012 bola strecha nahradená drevenou dočasnou strechou, 
ktorá bude nahradená v apríli 2013. Práce boli zastavené na Vianočné sviatky, po nich sa 
začalo s opravami na streche a v interiéri. V marci 2013 práce pokračovali.[8] 

Podľa aktuálneho odhadu by sa mala dolná a stredná časť hradu otvoriť pre verejnosť v roku 
2021. Horná časť hradu bude otvorená až neskôr kvôli rozsiahlym škodám a prebiehajúcemu 
archeologickému výskumu.[9] 

https://potulky.eu/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_H%C3%B4rka#cite_note-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/14._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1snohorsk%C3%A9_Podhradie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1snohorsk%C3%A9_Podhradie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BE%C5%88ava
https://sk.wikipedia.org/wiki/1333
https://sk.wikipedia.org/wiki/1961
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_kult%C3%BArna_pamiatka
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mari%C3%A1%C5%A1iovci&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bubekovci
https://sk.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1%C5%A1iovci_(%C5%A1%C4%BEachtick%C3%BD_rod)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_rudohorie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_rudohorie
https://sk.wikipedia.org/wiki/1241
https://sk.wikipedia.org/wiki/Belo_IV.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gemer_(%C5%BEupa)
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/1441
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Jiskra
https://sk.wikipedia.org/wiki/1566
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bubekovci
https://sk.wikipedia.org/wiki/1546
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fi%C4%BEakovsk%C3%BD_hrad
https://sk.wikipedia.org/wiki/1567
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sedmohradsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bubekovci
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/1642
https://sk.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A1%C5%A1iovci_(%C5%A1%C4%BEachtick%C3%BD_rod)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1710
https://sk.wikipedia.org/wiki/Betliarsky_ka%C5%A1tie%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Barok
https://sk.wikipedia.org/wiki/1770
https://sk.wikipedia.org/wiki/1818
https://sk.wikipedia.org/wiki/1857
https://sk.wikipedia.org/wiki/1875
https://sk.wikipedia.org/wiki/1903
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BDz_Andr%C3%A1%C5%A1i
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ka_Hablawcov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1903
https://sk.wikipedia.org/wiki/1905
https://sk.wikipedia.org/wiki/1945
https://sk.wikipedia.org/wiki/10._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/2012
https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BEiar
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_H%C3%B4rka#cite_note-4
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_H%C3%B4rka#cite_note-5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_H%C3%B4rka#cite_note-ref1-6
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_H%C3%B4rka#cite_note-7
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_H%C3%B4rka#cite_note-ref1-6
https://sk.wikipedia.org/wiki/2012
https://sk.wikipedia.org/wiki/2013
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_H%C3%B4rka#cite_note-galeriasme-8
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sna_H%C3%B4rka#cite_note-9


 
POTULKY 

bicyklom po okolí obce Dedinky 
 

 

 

Na najvyššom mieste homoľovitého kopca stojí palác s obrannou vežou, pod ním sa rozkladajú 
ďalšie opevnené paláce, kaplnka a ďalšie obytné a hospodárske budovy, dokumentujúce 
postupné rozširovanie hradného areálu. Hrad tvorili pôvodne len veža s obranným múrom, ku 
ktorej bol pristavaný obytný palác. Objekt bol uzavretý opevnením a vstupovalo sa doň bránou. 
František Bebek urobil v polovici 16. storočia rozsiahle stavebné úpravy. Hrad nadobudol 
trojuholníkový pôdorys s polkruhovými baštami na nárožiach. Pôvodný hrad sa tak dostal do 
stredu areálu. Vstup do hradu bránila z juhovýchodu nová viacpodlažná polvalcová bašta. Pred 
juhozápadnou baštou bol do hradu druhý vstup – brána s padacím mostom. Medzi 
juhovýchodnou a severovýchodnou baštou bol široký parkanový múr a na terase dodnes stoja 
ťažké delá odliate v rokoch 1545 a 1547. Súčasne uskutočnili aj úpravu hradných interiérov. 
Andrášiovci zmenili horný hrad na reprezentačné sídlo a dobudovali najmä dolný hrad. 
Postavili novú bránu pod delovou baštou, čím sa predĺžilo dolné nádvorie a uzavreli ho 
obytným traktom pre posádku a stajňami pod ním. V druhej polovici 17. storočia postavili 
medzi juhovýchodnou baštou a treťou bránou pred juhozápadnou baštou reprezentačné obytné 
krídlo, spojili ho s hradným palácom a na hornom podlaží vybudovali zasadaciu župnú sieň. 
Postavili krytú renesančnú pavlač a schodište do reprezentačných priestorov. Priestor paláca 
zvýšili o jedno poschodie a v nádvorí medzi palácom a severným múrom postavili nový objekt. 
Na západnej strane v dolnom hrade vznikla pekáreň a kuchyňa. V 30-tych rokoch 18. 
storočia vybudovali malé reprezentačné nádvorie, barokovú kaplnku pred vstupom do hradu v 
roku 1770 dali Andrášiovci prestavať podkovovitú baštu nad vstupom na kaplnku, a na 
prelome 19. a 20. storočia vybudovali v prízemných priestoroch stredného hradu kryptu a v 
bebekovskom krídle pietne priestory. Tým bolo prebudovanie hradu na rodové múzeum 
dokončené a poslednou úpravou bola už rekonštrukcia Pamiatkového úradu Žilina v druhej 
polovici 20. storočia. 

Špecializovaná stála hradná expozícia prezentuje fortifikačné staviteľstvo od 13. do 18. 
storočia, základné informácie o hrade a jeho majiteľoch. Expozícia je rozmiestnená v troch 
častiach hradu, v najstaršej časti (jadre hradu) je expozícia venovaná dávnej minulosti –
 praveku východnej časti Gemera, vzácnym exponátom románskej a gotickej doby (bojová 
výzbroj a výstroj), remeselnej činnosti na hrade a v jeho okolí. Mučiareň dokumentuje ukážky 
unikátnych nástrojov používaných pri donucovaní. Vzácna je zbierka stredovekých zbraní: 
bodné, sečné, rezné, bicie a viacúčelové (halapartne, kopije, palcáty, meče), zbierka strelných 
zbraní (hradných pušiek, pištolí a historických diel) a zbierka zbraní orientálneho pôvodu. V 
obytných priestoroch stredného hradu dominuje pôvodné zariadenie zo 17. storočia, ktoré je v 
úzkom spojení s dejinami hradu (zasadacia sieň župných kongregácií, veľká ozdobná skriňa z 
konca 17. storočia) a ďalšia vzácna zbierka historického nábytku a obrazov. V štyroch 
miestnostiach bebekovského krídla je sprístupnené pietne múzeum, ďalej hradná kaplnka s 
klasicistickým interiérom, so vzácnym obrazom Krásnohorskej Madony z roku 1739 a v 
susedstve kaplnky rodinná hrobka Andrášiovcov. V dolnom hrade patrí k najzaujímavejším 
miestnostiam traktu hradná kuchyňa, s otvoreným ohniskom a pôvodným zariadením a 
hudobný salón so vzácnou zbierkou hudobných nástrojov. 

Strážna veža v Rožňave 

Neodmysliteľnou dominantou, a zároveň najznámejšou kultúrnou pamiatkou mesta Rožňavy je 
36,5 m vysoká neskororenesančná strážna veža. Nachádza sa uprostred historického námestia 
a v minulosti bola súčasťou mestskej radnice. Veža bola postavená v polovici 17. storočia, teda 
v období, keď krajinu ohrozovali Turci, a plnila významnú obrannú funkciu. O tom, že zažila i 
skutočne krušné chvíle, svedčí turecká delová guľa, ktorú možno dodnes vidieť v jej južnej 
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fasáde. K historickým zaujímavostiam veže patrí i fakt, že mala – ako bolo široko-ďaleko známe 
– najpresnejšie hodiny v celom Uhorsku. Rožňavská strážna veža je dnes sprístupnená širokej 
verejnosti a predstavuje najvyhľadávanejšiu turistickú atrakciu v meste. Z jej ochodze sa 
návštevníkovi otvára prekrásny výhľad na mesto a okolie. Turistické prehliadky veže 
zabezpečuje Turistické informačné centrum v Rožňave. 

 

Huta Etelka 

Huta (alebo vysoká pec) Etelka nachádzajúca sa v osade Nižnoslanská Baňa (časť Nižnej 
Slanej) je mimoriadne cennou technickou pamiatkou, jednou z pých gemerského regiónu. V 
roku 1868 ju dal postaviť železiarenský veľkopodnikateľ Emanuel I. Andrássy, ktorý – nakoľko 
sa významne pričinil o rozvoj baníctva a hutníctva na Gemeri –, bol prezývaný „Železným 
grófom“. Hutu, ktorá nahradila skupinu starších, menej výkonných pecí, pomenoval Andrássy 
po svojej matke. Etelka fungovala až do roku 1908. Dnes, žiaľ, chátra. Ničia ju pokútni zberači 
kovov a zlodeji stavebného materiálu, proti ktorým sa obec nedokáže brániť. Ostáva len dúfať, 
že sa pamiatku podarí zachrániť prv, než sa rozpadne. 

 

Vysoká pec vo Vlachove (Karlova huta) 

V lokalite Dobšinská Píla v katastri obce Vlachovo sa nachádza mimoriadne vzácna technická 

pamiatka, a to nielen v slovenskom, ale v celosvetovom meradle. Touto pamiatkou je vysoká 

pec postavená v roku 1870 zvaná Karlovou hutou (podľa grófa Karola Andrássyho). Pec, ktorá 

bola súčasťou slávneho železiarenského podniku „železného grófa“ Emanuela I. Andrássyho 

(syn spomínaného Karola) dokumentuje historickú technológiu výroby surového železa na 

drevnom uhlí. Okrem pamiatkového významu je zaujímavá i pútavým architektonickým 

prevedením. Karlova huta je momentálne v rekonštrukcií, ktorú zabezpečuje jej vlastník, 

Slovenské technické múzeum. 

 

Grófska ľadovňa vo Vlachove 

Na začiatku lesa na okraji obce Vlachovo sa zachovala pozoruhodná technická pamiatka – 

historická grófska ľadovňa. Zaujímavá kamenná stavba zasadená do skalného svahu s 

chodbami vedúcimi do útrob hory bola vybudovaná začiatkom 19. storočia. Patrila k 

neďalekému andrássyovskému kaštieľu a slúžila ako chladnička. Jej podlaha bola vystlaná 

slamou či pilinami, na ktoré sa ukladali veľké ľadové bloky. Zo stien a stropov trčali háky 

slúžiace na uskladňovanie mäsa a iných potravín. Ľad sa v hlbinných priestoroch udržal po 

celý rok. Na Slovensku sa zachovalo viacero historických ľadovní, tá vlachovská je však vďaka 

originálnemu vzozreniu skutočnou raritou. Bola postavená v empírovom slohu, ktorý 

obsahoval antické a staro-orientálne prvky a mala evokovať egyptskú hrobku. V minulosti pred 

ňou stáli štyri kamenné sfingy. V spojení s riečkou a neďalekým rybníkom tvorila výrazný 

krajinársky prvok. K ľadovni vedie z obce Vlachovo vyznačený chodník. Pri pamiatke sa 

nachádza turistický prístrešok s informačnou tabuľou. 

 

 

https://potulky.eu/

