Sprievodca
najkrajšími túrami
V REGIÓNE GEMER-MALOHONT

Vydajte sa s týmto turistickým sprievodcom
objavovať krásne zákutia regiónu GemerMalohont. Prevedie vás čarovnými údoliami riek,
majestátnymi vrchmi s krásnymi výhľadmi, po
zbojníckych chodníčkoch, roklinou s vodopádmi,
najvyššie položeným hradom, krajom bývalých
sopiek, aj rajskou záhradou Gemera.
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REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Od Baštianskej diatrémy
na Pohanský hrad
CHKO CEROVÁ VRCHOVINA
ŠTART

CIEĽ

Stará Bašta, námestie

Pohanský hrad

OPIS TRASY

Stará Bašta, námestie – Baštianska diatréma –
Pohanský hrad – Stará Bašta, námestie
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

7,6 km

2:20 h

307 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

POHANSKÝ HRAD

BAŠTIANSKA DIATRÉMA

STARÁ BAŠTA

NÁŠ TIP

Južne od obce Stará Bašta sa nad obcou Tachty nachádza jedenásť
metrov vysoká rozhľadňa Tomášov vrch. Ponúka krásne výhľady do
širokého okolia, napríklad na Cerovú vrchovinu, susedné Maďarsko
a za dobrej viditeľnosti až 80 kilometrov vzdialenú Kráľovu hoľu.
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Trasa náučného chodníka začína úvodným panelom, ktorý
nájdeme na námestí v Starej Bašte. Odtiaľ naše kroky povedú
na okraj obce k Baštianskej diatréme - odkrytému zvyšku
sopúcha vulkánu maarového typu. Po zhliadnutí unikátnych
zvyškov sopečnej činnosti použijeme cestu vpravo, najprv
lúkou, neskôr lesom. Za doprovodu ďalších informačných
panelov nás táto cesta dovedie až na vrch Pohanský hrad
(578 m n. m.). Na chodníku s dĺžkou 3,8 km sa nachádza
spolu sedem náučných tabúľ. Tunajšia prírodná rezervácia
s rozlohou 224 ha je najcennejším územím v gemerskej
časti Cerovej vrchoviny. Toto miesto je bohaté na jedinečnú
faunu a flóru či skalnaté útvary, ktoré boli vytvorené
pred tisícročiami. Svoj domov si tu našlo aj veľa vzácnych
živočíchov ako skokan rapotavý či jašterica zelená. Na
okrajoch vrcholovej plošiny sa ukrývajú zvyšky kamenného
valu starých Keltov i skalné mestečko s 31 pseudokrasovými
jaskyňami, ktoré kedysi obývali naši pravekí predkovia.
Trasu na Pohanský hrad možno absolvovať aj z obce Hajnáčka,
odkiaľ sa po zelenej turistickej trase dostanete na vrchol za
70 minút. Približne po 50 minútach chôdze určite odbočte
na krátky výbežok - vulkanický sopúch Tilič poskytujúci
fotogenické výhľady na Hajnáčku.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Cez tri sopky Cerovej
vrchoviny
CHKO CEROVÁ VRCHOVINA
ŠTART

CIEĽ

Hajnáčka

Ragáč

OPIS TRASY

Hajnáčka – Zaboda – Steblová skala –
Ragáč – Hajnáčka
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

13,2 km

4:35 h

701 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

STEBLOVÁ SKALA

ZABODA

RAGÁČ

HAJNÁČSKY HRADNÝ VRCH
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Z centra Hajnáčky vychádzame po žlto značenej turistickej
trase okolo hradného vrchu na prvý z dnešnej trojice
vrcholov, vrch Zaboda (469 m n. m.). Prírodná pamiatka
Zaboda predstavuje pozostatok lávového prúdu z Ostrej
skaly. Na konci tohto lávového prúdu sa zachoval zvyšok
malej plošiny, ktorej okraje tvoria 10 m vysoké strmé
bralnaté svahy s hrubými bazaltovými stĺpmi. Celé územie
s viac ako 100-ročným lesom je zaradené do najvyššieho,
piateho stupňa ochrany. Z vrcholu pokračujeme približne
700 m k turistickému smerovníku Pod Zabodou, od ktorého
pokračujeme doľava po zelenej značke.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Najprv miernym, neskôr strmším stúpaním sa dostaneme na
skalnatý vrchol Steblovej skaly, ktorý nám poskytne pekné
juhozápadné výhľady na Cerovú vrchovinu. Jej západná stena
patrí k najreprezentatívnejším prirodzeným odkryvom bazaltu
so stĺpovitou odlučnosťou na Slovensku. Okolo 35 - 60 cm
hrubé stĺpy sú odkryté do výšky až 50 m a sú usporiadané vo
forme obráteného vejára. Pri vrchole sú takmer zvislé, kým
nižšie sú naklonené v uhle 40°-60°. Pri výstupe i zostupe zo
Steblovej skaly treba dbať na zvýšenú opatrnosť z dôvodu
erózie a vytvárania sutín. Tou istou trasou sa vraciame späť
k rázcestiu Pod Zabodou, odkiaľ pokračujeme rovno po
zelenej značke na protiľahlý breh k turistickému smerovníku

NÁŠ TIP

Určite nevynechajte návštevu Hajnáčskeho hradného vrchu,
dominanty obce. Krásne zákutia i výhľady vám budú odmenou
za krátky výstup.
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Pod Deravou skalou. Tu sa napájame na modrú turistickú
trasu, po ktorej pokračujeme smerom doprava. Čaká nás
vyše kilometrový strmší výstup na vrch Ragáč (537 m n. m.),
ktorý je druhou najmladšou sopkou na Slovensku. Patrí medzi
jedinečné príklady neovulkanizmu v Cerovej vrchovine. Jeho
vrchol tvorí troskový kužeľ so sopečnými bombami, troskami
a útržkami lávy. Sprievodnými znakmi sopečnej činnosti sú
aj vulkanicko-exhalačné jaskyne pod vrcholom (Ragáčska
studňa, Ragáčsky komín a Ebeczkého jaskyňa). Putovanie
končíme 3 km dlhým zostupom po zelenej značke z Ragáča
do miesta štartu dnešnej túry, centra obce Hajnáčka. Celá túra
je dlhá 13 km a trvá v závislosti od kondície približne 5 hodín.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Náučný chodník
Drienčanský kras
ŠTART

CIEĽ

Rekreačný areál Drieňok,
Teplý Vrch

Drienčany

OPIS TRASY

Rekreačný areál Drieňok – Hikóriový porast –
Drienčany – Malá Drienčanska jaskyňa – krasové
jazierka – Drienčany – Rekreačný areál Drieňok
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

7,5 km

4:00 h

98 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

DRIENČANY
KRASOVÉ
JAZIERKA

DRIEŇOK
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Náučný chodník začína v areáli rekreačného zariadenia Drieňok
v obci Teplý Vrch, odkiaľ sa do Drienčan prechádza chráneným
areálom Hikóriový porast. Ten bol umelo vytvorený koncom
19. storočia, kedy tu boli vysadené severoamerické dreviny hikórie, ktoré sa úspešne aklimatizovali. Ďalej prechádzame
okolo zátoky vodnej nádrže Teplý Vrch, pri brehu ktorej je
umiestnená vtáčia rozhľadňa.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Turistiku po náučnom chodníku možno začať aj priamo
v samotných Drienčanoch, kde trasa od zastávky č.4 tvorí
okruh. Spolu ho tvorí 15 zastávok s informačnými panelmi, ktoré
oboznamujú s najcharakteristickejšími prírodnými danosťami
krasu. Prvou zaujímavou zastávkou je malý pozostatok
bývalého hradu nad obcou. Po prechode lúkou vchádzame
do lesa, kde míňame impozantný hlboký závrt. Neskôr
prechádzame okolo ďalšieho, ktorý vznikol prepadom časti
stropu Veľkej Drienčanskej jaskyne, ku ktorej vchodu náučný
chodník zachádza. Dovnútra sa však nedostaneme, vstup do
jaskyne je zakázaný. Krátkym zostupom schádzame do údolia
riečky Blh, ktoré lemujú jelše a stovky papradí perovníka
pštrosieho. Nájdeme tu náučné panely informujúce o faune
a flóre. Nasledujúca tabuľa nás upozorňuje na tri zvláštne diery
v skale. Sú to vstupy do Malej Drienčanskej jaskyne, ktorá patrí
k najatraktívnejším miestam náučného chodníka. Prechodom

NÁŠ TIP

V blízkosti kostola nájdete pamätnú faru, v ktorej pôsobil
zberateľ ľudových rozprávok Pavol E. Dobšinský. Dnes je v nej
zriadené Múzeum slovenskej rozprávky. Jeho návštevu si
vopred rezervujte u pána Gabčana na tel. čísle +421 918 828 164
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cez lávku sa dostávame na druhý breh riečky a robíme si
prestávku na oddychovom mieste so stolom a lavicami. Čaká
nás krátky výstup do kopca po lesných schodoch, križovanie
poľnej cesty a posledný náučný panel, ktorý nás informuje,
že stojíme pri občasných krasových jazierkach. Za ním nás
v diaľke upútajú drevené rozprávkové postavičky, ktoré
sú súčasťou slnečných hodín. Vstupujeme totiž do obce
Drienčany, pôsobiska známeho zberateľa rozprávok Pavla
E. Dobšinského. O pár desiatok metrov nižšie nachádzame
rozprávkové bludisko, prístrešok na oddych, opekanie
i stavbu kolkárne. Okružnú časť náučného chodníka končíme
pri peknej zvoničke a hrobe Pavla Dobšinského v tesnej
blízkosti kostola, v ktorom 23 rokov pôsobil ako evanjelický
kňaz. Celková dĺžka náučného chodníka so začiatkom v obci
Teplý Vrch je 7,5 kilometra. Krasový okruh začínajúci a končiaci
v Drienčanoch má dĺžku približne 2,9 km.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Z Tisovca za rašeliniskami
na Tŕstí
ŠTART

CIEĽ

Tisovec

Tŕstie

OPIS TRASY

Tisovec – pomník botanika Václava Vraného –
chata Tŕstie – Tŕstie – Tisovec
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

14,4 km

4:25 h

740 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

TISOVEC

CHATA TŔSTIE

NÁŠ TIP

Po túre si môžete doplniť energiu v Pizza Caffe Darijan alebo v kaviarni
a reštaurácii Centrál. Nájdete ich v samotnom centre Tisovca pri
evanjelickom kostole. Za ním, v Kníhkupectve INFO, sídli aj Mestské
turistické informačné centrum, kde si možno zakúpiť knihy, mapy či
suvenír na pamiatku.
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Náučný chodník spája mesto Tisovec s Tŕstím (1121 m
n.

m.),

jedinečným

horským

masívom,

významným

z hľadiska prírodovedeckého, botanického i krajinárskeho.
Prostredníctvom 5 panelov nás oboznámi s prírodnými
hodnotami a zaujímavosťami okolitej prírody, so životom
a prácou významného slovenského prírodovedca Václava
Vraného a históriou organizovanej turistiky v Tisovci.
Smerovník a začiatok náučného chodníka nájdeme vedľa
orientačnej mapy mesta umiestnenej medzi evanjelickým
kostolom a mestským úradom. Z námestia stúpame po
chodníku lemujúcom hlavnú cestu do Muráňa, až prídeme
pod železničný most, za ktorým ihneď odbočíme doprava
a pokračujeme po poľnej ceste. Nasledujúc žltú turistickú
značku stúpame lúkou neskôr lesom až na 6 km vzdialený
vrchol. Na ňom nájdeme vzácne rašeliniská-tzv.vrchoviská,
ktoré prechádzame po drevených lávkach i pomník botanika
Václava Vraného. Od chaty Tŕstie a z hrebeňových polian
sa naskytajú pekné výhľady do údolia Rimavy, na Muránsku
planinu, Nízke i Vysoké Tatry. Červená turistická trasa vedúca
cez vrchol, nazývaná Cesta Márie Széchy kopíruje historickú
trasu medzi hradmi Fiľakovo a Muráň. Bola pomenovaná
podľa druhej manželky palatína Františka Wesselényiho,
Márie Széchy, známej ako Muránska Venuša.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Z Jovíc na Dievčenskú
a Brzotínsku skalu
NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ KRAS
ŠTART

CIEĽ

Jovice

Brzotínska skala

OPIS TRASY

Jovice – Lukáčova bučina – Dievčenská skala –
Lukáčova bučina – Brzotínska skala – Jovice
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

14 km

4:45 h

585 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

JOVICE

DIEVČENSKÁ
SKALA

BRZOTÍNSKA
SKALA
LUKÁČOVA
BUČINA

NÁŠ TIP

Ak Vám zostala energia navyše, odporúčame si od rázcestia
Lukáčova bučina urobiť krátku zachádzku po modrej značke v smere
na Silicu. Po približne 1 kilometri sa dostanete ku vchodu najhlbšej
vertikálnej priepasti v krasovom podzemí Slovenska. Malá Žomboj
je hlboká 142 metrov. Z vyhliadkovej plošiny nad ňou sa možno
pozrieť priamo do jej čierneho hrdla.
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Začiatok turistiky z Jovíc na Dievčenskú skalu sa nesie v znamení
strmšieho stúpania, ktoré trvá približne 1,5 km. Po vyšliapaní
tohto úseku sa dostaneme rovno na Silickú planinu. Odtiaľ je
už cesta pomerne rovinatá, bez väčšieho prevýšenia. Modrá
značka nás sprevádza až do rázcestníka s názvom Lukáčova
bučina. Na tomto mieste odbočíme doľava a nasledujeme
zelenú značku. Po niekoľkých minútach prídeme na veľkú
lúku, kde nájdeme rázcestník Odbočka na Dievčenskú
skalu. Čaká nás tu mierne stúpanie, na konci ktorého sa už
nachádza vyhliadková plošina. Z Dievčenskej skaly máme
možnosť vidieť Rožňavskú kotlinu, Volovské vrchy, vrch
Turecká, hrad Krásna Hôrka i Vysoké Tatry. Rovnakou trasou
sa vraciame späť až k rázcestníku Lukáčova bučina. Odtiaľ
rovno pokračujeme po zelenej turistickej značke smerom
na Brzotínske skaly. Po krátkej prechádzke medzi listnatými
stromami prídeme k turistickému rázcestníku Odbočka na
Brzotínsku skalu. Po zhruba 15 minútach cesty nás z nej čakajú
krásne výhľady na kaňon Slanej, na Rožňavu a okolité obce.
Za priaznivého počasia môžeme zazrieť vrcholce Vysokých
Tatier či Kráľovu hoľu.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Plešiveckou planinou
na Gerlašskú skalu
NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ KRAS
ŠTART

CIEĽ

Plešivec, aut. zastávka

Gerlašská skala

OPIS TRASY

Plešivec – Serényiho cisterna – Gerlašská skala –
Serényiho cisterna – Plešivec
OBTIAŽNOSŤ

náročná trasa

30,8 km

8:30 h

702 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

GERLAŠSKÁ SKALA

SERÉNYIHO CISTERNA

ĎULOVÁ

PLEŠIVEC

NÁŠ TIP

Na planine nenájdete žiadne zdroje pitnej vody. Zásobte sa preto
dostatočným množstvom tekutín už pred túrou. Planinou vedie aj
oficiálna cyklotrasa č.5711. Cestu na Gerlašskú skalu si tak môžete
urýchliť za pomoci bicykla.
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Modro značená turistická trasa začína v Plešivci pri
autobusovej zastávke, v blízkosti supermarketu Fresh. Po
prechode frekventovanej hlavnej cesty, mosta cez rieku
Slaná a železničného priecestia v blízkosti železničnej stanice,
pokračujeme až k úpätiu planiny, odkiaľ nás asfaltová cesta
4 km dlhým stúpaním vyvedie rovno na planinu. Po viac
ako hodine dôjdeme k rázcestníku Ďulová, odkiaľ vedie
modrá turistická značka naprieč Plešiveckou planinou až
ku Gerlašskej skale. Približne uprostred trasy natrafíme na
unikátnu technickú pamiatku z roku 1913 – Serényiho cisternu,
ktorá v minulosti slúžila pasúcemu sa dobytku na napájanie.
Okrúhla betónová stavba s priemerom 16 metrov a hĺbkou 4
metre má schopnosť zadržiavať vodu s objemom 960 tisíc
litrov. Pomerne rovinatá trasa nás po približne 2,5 hodine
putovania privedie až k rázcestníku Gerlašská skala (752 m n.
m.). Odtiaľ je to necelých 5 minút k rovnomennej vyhliadke.
Z nej možno vidieť vrch Turecká, Volovské a Stolické vrchy,
za priaznivých podmienok Vysoké Tatry i Kráľovu hoľu.
Rovnakou trasou sa vraciame späť.
Túru možno skrátiť o 9 km a z Gerlašskej skaly za približne 1,5
hodiny zostúpiť do obce Štítnik, odkiaľ premávajú autobusové
spoje späť do Plešivca či Rožňavy.
V núdzovom prípade možno zvoliť kratší zostup odbočkou
z modrej trasy do obce Honce.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Z Gombaseku
na Silickú planinu
NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ KRAS
ŠTART

CIEĽ

Gombasek

Silica

OPIS TRASY

Gombasek – Silická ľadnica – Silica – Farárova jama –
Jašteričie jazierko – Gombasek
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

18,3 km

5:15 h

496 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

JAŠTERIČIE
JAZIERKO
GOMBASECKÁ JASKYŇA
SILICA

SILICKÁ ĽADNICA
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FARÁROVA
JAMA

SPRIEVODCA NAJKRAJŠÍMI TÚRAMI

Trasu v sezóne začíname návštevou unikátnej Gombaseckej
jaskyne s vyše dvojmetrovými tenkými kvapľami, tzv. brčkami.
Očarení jej nádherou sa vydávame na výstup z dna kaňonu
Slanej na Silickú planinu. Úvodných 225 výškových metrov
prekonáme v závislosti od kondície za 40-60 minút. Po 1,3
km strmšieho výstupu sa dostaneme k rázcestníku Závozná,
horáreň, odkiaľ je to bez ďalších prevýšení presne 2,5 km
k Silickej ľadnici.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Silická ľadnica je najnižšie situovaná ľadová jaskyňa mierneho
klimatického pásma. Z vyhliadkovej plošiny jej veľkolepého ústia
možno od jari do jesene obdivovať niekoľko metrov dlhé ľadové
cencúle. Na ceste späť pokračujeme od rázcestníka Odbočka
ku Silickej ľadnici smerom doprava. Po 10 minútach odbočujeme
na rázcestí Bukový vŕšok doľava, do obce Silica. Tu sa možno
vybrať po žltej značke k približne 5 minút vzdialenému jazeru

NÁŠ TIP

Úvodný, strmší úsek výstupu na planinu možno nahradiť
aj automobilovou či autobusovou prepravou k zastávke
Závozná, horáreň. Pre ešte väčšie priblíženie k Silickej ľadnici
slúži parkovisko pri ceste do Silice, približne o 2 km ďalej.
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Farárova jama, alebo sledujúc červenú značku naprieč obcou
až k cintorínu na jej vyšnom konci. Odtiaľto nás jej pokračovanie
dovedie za približne 20 minút k dnes už zaniknutému
Jašteričiemu jazierku, kedysi najväčšiemu krasovému jazeru na
Slovensku. Jeho symbolom je dodnes zachovaná vahadlová
studňa. Vrchol Fabiánka nad ňou poskytuje za priaznivého
počasia výhľady naprieč Slovenskom až po Vysoké Tatry.

Pár minút chôdze od Gombaseckej jaskyne sa nachádza
archeologické nálezisko Pavlínskeho kláštora s modernou
zvonicou slúžiacou ako rozhľadňa. Oproti brány do areálu
nájdete za cestou ukrytú krasovú Bielu vyvieračku.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Divokou Martinovou
dolinou na Voniacu
NÁRODNÝ PARK MURÁNSKA PLANINA
ŠTART

CIEĽ

Paseky

Voniaca

OPIS TRASY

Paseky – Voniaca - Paseky
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

6,8 km

2:45 h

559 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

VONIACA

MARTINOVA DOLINA

PASEKY

SEDLO DIELIK
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Pozývame vás do jednej z najcennejších a najzachovalejších
národných prírodných rezervácií v Národnom parku Muránska
planina. Divoká, tichá či tajomná, aj tak možno označiť túto
tiesňavu, ktorej dno pokryté lesmi po bokoch lemujú vysoké,
miestami takmer kolmé skalnaté svahy a bralá Strelnice
a Šarkanice. Dolina desaťročia ponechaná na samovývoj
je dnes skutočným medvedím rajom. Medvedie matky tu
v strmých svahoch v tieni lesa takmer nerušene odchovávajú
svoje mláďatá. Počas celej túry je preto na mieste zvýšená
opatrnosť.

REGIÓN GEMER-MALOHONT
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Cesta cez Martinovu dolinu začína neďaleko horárne na
Pasekách, ktorú nájdeme po pravej strane pri ceste z Muráňa
do Tisovca, tesne pred stúpaním do sedla Dielik. Poznávacím
znamením je okrem turistickej tabule aj malé priestranstvo
vedľa cesty vhodné na odparkovanie auta. Odtiaľ nás žltá
turistická značka prevedie krátkym betónovým tunelom
k vstupu do 3 km dlhej doliny. Po zdolaní 559 výškových
metrov sa za približne 100 minút dostávame do nášho cieľa,
na horskú lúku s poľovníckou chatou uprostred, pri ktorej
oddychujeme a kocháme sa okolitou prírodou. Početné
druhy rastlín, ktoré na lúke rastú, jej počas kvitnutia dodávajú
farebnosť i charakteristickú vôňu, pre ktorú dostala aj svoje
pomenovanie – Voniaca (1 113 m n. m.). Na jej okraji vidíme

NÁŠ TIP

V sedle Dielik nájdete jednu zo zastávok Cesty SNP GemeromMalohontom – bojisko Dielik. Les za pamätníkom ukrýva
obnovené vojenské zákopy vybudované na reálnom mieste
niekdajších bojov.
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náučný panel, ktorý nás svojím obsahom poučí o rastlinách
a živočíchoch, ktoré tu žijú. Dočítame sa aj o histórii
poľovníckej chaty. Ďalej je len na nás, či budeme turistickým
chodníkom pokračovať po hrebeni Šarkanice, cez Ostricu
a Sivákovú hlbšie do srdca planiny, či sa vrátime späť po tej
istej trase, alebo zídeme chodníkom do doliny Rimavy a svoje
potulky zakončíme v Tisovci.
Turistika na horskú lúku Voniaca sa môže absolvovať aj ako
okruh, ktorý sa začína a zároveň končí v meste Tisovec.
Dĺžka okružnej trasy je 14 km s celkovým prevýšením 775 m
a časovou náročnosťou približne 5 hodín. Z časti prechádza
po hlavnej cestnej komunikácii, kde je vhodné byť viditeľný
a opatrný.
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Z Muránskej Huty na tretí
najvyššie položený hrad
na Slovensku
NÁRODNÝ PARK MURÁNSKA PLANINA
ŠTART

CIEĽ

Muránska Huta

Muránsky hrad

OPIS TRASY

Muránska Huta – Veľká lúka – Muránsky hrad –
sedlo Predná Hora – Muránska Huta
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

11,4 km

4:00 h

565 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

MURÁNSKA HUTA
VEĽKÁ LÚKA

SEDLO
PREDNÁ HORA

MURÁNSKY HRAD
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Trasa začína pri vodopáde Bobačka (Hutnícky vodopád)
ukrytom pri autobusovej zastávke nad obcou Muránska
Huta. Od nej prechádzame pár metrov po ceste smerom do
Muráňa, z ktorej odbočíme vpravo do lesa sledujúc červené
značenie. V úvodnej polhodine zdolávame prevýšenie 200
metrov, až kým nevyjdeme na asfaltovú komunikáciu, po
ktorej pokračujeme vľavo. Po jednom kilometri vyjdeme na
rozľahlú náhornú plošinu. Pri troche šťastia sa nám tu naskytne
pohľad známy z westernov – bežiace alebo voľne sa pasúce
polodivoké kone, noriky muránske.
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Prechádzame nádhernou prírodnou scenériou Veľkej lúky až
na jej opačný koniec. Tu, na rázcestí Piesky, volíme modrú
trasu, ktorá nás približne za polhodinu privedie až k chate
pod Muránskym hradom. Odtiaľ je to len 10 minút strmšieho
výstupu k hradnej bráne, ktorou vchádzame do areálu
tretieho najvyššie položeného hradu na Slovensku (930 m
n. m.). Naše kroky vedú na juhozápadnú vyhliadku, z ktorej
nám z povestí známe skalné bralo Cigánka zakrýva výhľad
na obec Muráň. Vynahrádza nám ho ale pohľad vpravo, na
strmé zrázy južného okraja planiny. V rozľahlom areáli hradu
sa možno kochať ešte z dvoch výhľadových bodov, z ktorých

NÁŠ TIP

K hradu sa možno vybrať aj na elektrobicykloch z obce
Muráň. Radi vám ich zapožičajú v obecnej cyklopožičovni.
Pešo vás na hrad dovedie červená turistická značka. Výstup
s prevýšením 555 m trvá v závislosti od kondície 80-100 minút.
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vidíme mesto Revúca, východnú časť planiny i majestátnu
Kráľovu hoľu. Vraciame sa späť okolo Chaty pod hradom,
odkiaľ po 200 metroch meníme smer doprava a držíme sa
žltého značenia. V úvode nahliadame do útrob Wesselényiho
jaskyne. Počas nasledovných 3500 m chodník traverzuje
hrebeň takmer po vrstevnici, nebyť početných vápencových
ostrohov, ktoré treba hore-dole obchádzať. Po približne 70
minútach vychádzame z lesa v sedle Predná Hora. Odtiaľto je
to do nášho dnešného štartu i cieľa už len krátky úsek vedúci
prevažne po cestnej komunikácii. Dbajte preto o svoju
bezpečnosť.

Ubytovanie a skvelý relax po túrach poskytujú na blízkej
Prednej Hore moderné Apartmány Planina s wellness v
privátnom režime i Rekreačný areál Predná Hora s domácim
pivovarom a bohatým wellness svetom.
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Zbojníckym chodníčkom
Jakuba Surovca cez
Čertovu dolinu
NÁRODNÝ PARK MURÁNSKA PLANINA
ŠTART

CIEĽ

Sedlo Zbojská

Čertova dolina

OPIS TRASY

Sedlo Zbojská – rozhľadňa – Remetisko –
Čertova dolina – Salaš Zbojská – sedlo Zbojská
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

5 km

2:00 h

239 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

SALAŠ ZBOJSKÁ

JASKYŇA
REMETISKO
ČERTOVA DOLINA

ČERTOVA JASKYŇA

NÁŠ TIP

Vo vychýrenom Salaši Zbojská-Zbojnícky dvor si pochutnáte na
tradičných slovenských pokrmoch i jedlách z domácej baraniny.
V ponuke je i možnosť nákupu domácich syrov, pečiva a mäsových
výrobkov, ubytovanie v krásnych drevených chalúpkach, či zapožičanie
elektrobicyklov pre lepšie spoznávanie okolia.
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Okružná trasa začína a končí pri Salaši Zbojnícky dvor
v sedle Zbojská. Najprv smeruje popri vyhliadkovej veži
pripomínajúcej mlyn z rozprávky Perinbaba, neskôr lesom
popod vrch Remetisko s rovnomennou jaskyňou, ktorej úzky
vstup leží priamo pri chodníku. Po krátkom zostupe dolinou
prechádzame podchodom popod hlavnú cestu a unikátny
viadukt Čertov most, ktorý je súčasťou ozubnicovej železničnej
trate z Tisovca do Pohronskej Polhory. Neďaleko tohto
miesta ponúka chodník krátku odbočku ku vchodu Čertovej
jaskyne. Pár metrov proti prúdu potoka Furmanec začína
najatraktívnejšia časť náučného chodníka, prechod Čertovou
dolinou pripomínajúcou rokliny Slovenského raja. Pomocou
zaistenej cesty v podobe fixných lán, železných stúpačiek
i oceľovej lávky prekonávame koryto potoka, ktorý môže
byť v období dažďov dosť rozvodnený. Najužšie a najkrajšie
miesto tiesňavy sa volá Surovcov stisk. Pomenovanie dostal
podľa legendárneho zbojníka, ktorý sa vraj kedysi preháňal
roklinou, utekajúc pred drábmi. Po prechode zabezpečenej
trasy a krátkom strmšom výstupe prechádzame pasienkami
až do cieľa. Trasa má necelých 5 km, s časom prechodu 2-3
hodiny. Neodporúča sa deťom v predškolskom veku.
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Z Tisovca na Hradovú
NÁRODNÝ PARK MURÁNSKA PLANINA
ŠTART

CIEĽ

Tisovec

Tisovská Hradová

OPIS TRASY

Tisovec – Kopenec – Tisovská Hradová – Tisovec
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

6,6 km

3:00 h

467 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

VÝHLIADKA KOPENEC
HRADOVÁ

TISOVEC

NÁŠ TIP

Za priaznivého a suchého počasia možno pokračovať po žlto značenej
trase, ktorá vás dovedie na exponovaný skalný hrebeň s prekrásnymi
výhľadmi do širokého okolia. Táto trasa nadol meria 6 km a trvá
približne 2 hodiny. Na prekonanie úseku po skalnom hrebeni budete
potrebovať značnú dávku odvahy. Je označený ako nebezpečný, preto
treba byť opatrný. Určite nie je vhodný pre ľudí, ktorí sa boja výšok, či
trpia závratmi.
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Trasa náučného chodníka vedie z centra Tisovca. Na
chodníku nájdeme 9 zastávok, pričom prvou je informačný
bod umiestnený vedľa budovy Strednej odbornej školy
v Tisovci. Úvodná časť vedie súbežne s modro značenou
turistickou trasou a smeruje pod úpätie Hradovej. Tu nájdeme
druhú zastávku, kde sa dozvieme informácie o chránenom
území, ktorým prechádzame. Od tohto momentu trasa začína
výrazne stúpať. O smere našej cesty nás uistí žltá turistická
značka. Odmenou počas výstupu je vyhliadkové miesto
Kopenec, odkiaľ sa naskytá výhľad na celé mesto Tisovec.
Chodník končí na malej vrcholovej lúke, kde v mladšej
a neskoršej dobe bronzovej stála osada z obdobia kyjatickej
kultúry. Tento vysoký a rozložitý vápencový vrch s niekoľkými
jaskyňami poskytoval ľuďom bezpečné bývanie už v mladšej
dobe kamennej. Vrchol Hradovej ukrýva viditeľné zvyšky
stredovekého

hradu,

opradeného

množstvom

legiend

a povestí. Výstup na Hradovú s prevýšením 467 m a dĺžkou
3,3 km zvládnete do dvoch hodín. V zimnom období alebo
v mokrom počasí sa vraciame rovnakou trasou späť.
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Z Čučmy
na Volovec – Skalisko
ŠTART

CIEĽ

Čučma

Volovec – Skalisko

OPIS TRASY

Čučma – Chata Volovec – Skalisko –
Chata Volovec – Čučma
OBTIAŽNOSŤ

náročná trasa

12 km

5:00 h

821 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

VOLOVEC

SKALISKO

CHATA VOLOVEC

OBEC ČUČMA
HORNÝ KONIEC

NÁŠ TIP

V obci Čučma sa nachádza Náučný chodník na Železnej ceste, ktorý
Vás prevedie históriou baníctva a hutníctva v regióne. Medzi jeho
najzaujímavejšie zastávky patrí funkčná replika banského gápľa či vstup
do banskej štôlne – kresanice.
Na Volovec vedie aj žltá turistická trasa z obce Betliar a červeno značená
trasa (Cesta hrdinov SNP) z Úhornianskeho sedla a sedla Súľová.
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Trasa na vrchol Volovca-Skalisko vedie z konca obce Čučma.
Príjemná turistika so striedavým stúpaním cez listnaté
lesy sa neskôr mení na trasu s vysokohorským nádychom
sprevádzaným zelenou turistickou značkou počas celej cesty.
Po zdolaní niekoľkých kilometrov sa nám naskytne možnosť
oddychu hneď na dvoch oddychových miestach v podobe
drevených posedení, ktoré sa na trase nachádzajú. Pred
záverečným výstupom na vrchol nás čaká medzizastávka na
chate Volovec. Táto chata je v letných mesiacoch otvorená
nepretržite, v zimnom období len počas víkendov. Nachádza
sa pri nej veľký altánok, ktorý prichýli nejednu partičku
turistov. Posledné stúpanie z chaty na vrchol je strmšie. Cesta
je prepletaná koreňmi stromov a skalami. Po prekonaní týchto
prekážok dorazíme na menšiu holinu, kde nájdeme vrcholovú
tabuľu. Najvyšší bod Volovca-Skalisko (1 293 m n. m.) tvorí
skupina skál, ktoré vidíme po pravej strane. Po výstupe na
ne sa nám naskytá jedinečný kruhový výhľad, ktorý je jeden
z najkrajších na Slovensku. Za priaznivého počasia môžeme
vidieť Vysoké Tatry, Kráľovu hoľu, Spišský hrad, Levočské
vrchy i značnú časť Rudohoria. Výstup na Skalisko trvá po
tejto 6 kilometrovej trase necelé 3 hodiny.
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Z Rudnej na rozhľadňu
Turecká
ŠTART

CIEĽ

Rudná

Turecká

OPIS TRASY

Rudná – Skalica – Turecká – Rudná
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

8,6 km

4:00 h

584 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

ROZHĽADŇA NA TURECKEJ

VÝHLIADKA SKALICA
RUDNÁ

NÁŠ TIP

Pri náučnej tabuli číslo 3 sa nachádza odbočka na vyhliadku s názvom
Skalica. Toto krásne priam až romantické miesto ponúka výhľady na
Silickú a Plešiveckú planinu, mesto Rožňava či priamo pod vami ležiacu
Rudnú. Pokiaľ sem neodbočíte počas poznávania náučného chodníka,
určite si niekedy na túto malú vyhliadku nájdite čas.
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Úvodnú tabuľu náučného chodníka Turecká nájdeme pri
obecnom úrade v obci Rudná. Dostaneme tu prvé informácie
o obci, baníctve a NCH. Odtiaľ nás značená cesta privedie
k lesnému chodníku nad dedinou, ktorým budeme pokračovať
ďalej. Trasa s pozvoľným stúpaním má dĺžku približne 4,3 km
s prevýšením 584 m. Náučný chodník sa venuje baníckej
a lesníckej tematike. Je na ňom rozmiestnených 20 náučných
tabúľ, 6 informačných tabúľ a 2 altánky, ktoré slúžia na oddych.
Najvyšším bodom je vrch Turecká s nadmorskou výškou 954
m n. m. V roku 2012 tu postavili 15 m vysokú kovovú turistickú
rozhľadňu, z ktorej za dobrého počasia vidieť Vysoké Tatry,
Volovské vrchy či Slovenský kras. V murovanom prízemí
rozhľadne sa nachádza miestnosť, ktorá môže poslúžiť
ako úkryt za nepriaznivého počasia. Po ceste nadol sa pri
náučných paneloch dozvedáme čo bol krámik, pingy, či
banské štôlne kresanice, do ktorých môžeme nazrieť pri
maximálnej opatrnosti. Celá trasa tvorí okruh, ktorý začína
i končí v obci Rudná.
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Z Bretky cez prielom
Muráňa k Meliatskemu
profilu
ŠTART

CIEĽ

Bretka

Meliatsky profil

OPIS TRASY

Bretka – Prielom Muráňa – Meliata –
Meliatsky profil – Meliata – Prielom Muráňa – Bretka
OBTIAŽNOSŤ

mierne náročná trasa

11 km

3:00 h

73 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

MELIATSKY PROFIL

PRIELOM MURÁŇA

JASKYŇA PEŠKÓ

BRETKA
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Východiskovým bodom nášho výletu je stred obce Bretka
neďaleko Tornale. Od dreveného informačného panela
sa vyberáme doprava po chodníku do kopca smerom
ku kostolu. Čoskoro objavíme železobetónový vojenský
bunker ROP vz.37 ukrytý medzi domami. V katastri obce
ich kedysi bolo sedem, dodnes sa zachoval len tento, ako
jeden z mála v regióne. Naše ďalšie kroky usmerňuje drevená
tabuľka s nápisom Peškó. Míňame posledný dom až kým nás
cestička po pár minútach privedie k schodom uprostred lesa.
Zostupujeme po nich až k vchodu jaskyne Peškó, ktorú si
môžeme dobre prehliadnuť aj bez osvetlenia.
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Schádzame nižšie, kde sa cez železný most dostaneme do
údolnej nivy rieky Muráň, domácimi nazývanej Muránka.
Tá sa tu zarezala do vápenca a vytvorila vyše 3 km dlhý
prielom s jedinečnou faunou, flórou i niekoľkými jaskyňami.
Hutnianska slúžila počas vojny ako veliteľský úkryt Nemcom.
Ako jej názov napovedá, v minulosti tu uprostred úzkej
doliny stála huta, továreň na výrobu klincov a jedna
z najstarších vysokých pecí na Slovensku. Ich ruiny vidno na
druhom brehu rieky. Pokračujeme popri rieke až do blízkej
obce Meliata. Tá je popri peknej dedinskej architektúre
známa predovšetkým významnou geologickou lokalitou
Meliatsky profil. Na tomto mieste sa prvý raz podarilo

NÁŠ TIP

V Bretke sa nachádza miniskanzen v podobe krásnej chalúpky
z 18.storočia, v ktorej sa nachádzajú včelárske múzeum,
historická ľudová izba a rozprávková kancelária.
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geológom dokázať výskyt hlbokomorských usadenín na
území Slovenska. Podľa obce je tiež pomenovaná tektonická
superjednotka Západných Karpát – Meliatikum. Cestou
k tomuto skalnému odkryvu natrafíme na zvyšok starého
mlyna a vyskúšame odvahu na drevenom moste ponad
rieku Muráň. Pre návrat do Bretky možno využiť opäť náučný
chodník alebo cyklotrasu cez Okrúhly kopec. V závere túry
prichádzame lúkou k bývalému družstvu, pri ktorom treba
za daždivého počasia rátať s hlbším blatom. Tento úsek sa
dá obísť prechodom cez rieku po kovovej lávke. Chodníček
nás po odbočení smerom doprava privedie poza cintorín
rovno do centra obce.
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Z rajskej záhrady Gemera
na Veľ ký Radzim
ŠTART

CIEĽ

Brdárka

Veľký Radzim

OPIS TRASY

Brdárka – sedlo Hora – Vdovčíkovo kreslo –
Veľký Radzim – Malý Radzim – Brdárka
OBTIAŽNOSŤ

stredne náročná trasa

7,2 km

2:55 h

571 m

CELKOVÁ
DĹŽKA TRASY

ČASOVÁ
NÁROČNOSŤ

PREVÝŠENIE

VEĽKÝ RADZIM

VYHLIADKA
MALÝ RADZIM

SEDLO
HORA

BRDÁRKA
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Turistiku na Veľký Radzim začíname v malebnej horskej
dedinke Brdárka, ktorá je slovenským unikátom. Leží
v takzvanej slnečnej pasci, vďaka čomu tu aj v nadmorskej
výške 600 metrov rastie približne 4000 čerešňových
stromov. V jarných mesiacoch lákajú tunajšie rozkvitnuté
sady stovky návštevníkov. Nad nimi sa ako strážca vypína
Veľký a Malý Radzim, ktorý ponúka dychberúce výhľady na
túto rajskú záhradu Gemera.
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Z vyšného konca obce vyrážame smerom doľava, súbežne
so zelenou turistickou značkou. Po niekoľkých metroch
nás turistický rázcestník nasmeruje doprava. Nasledujúc
žltú značku stúpame nádhernými lúkami až do sedla
Hora. Od tohto momentu sa cesta mení na chodník. Po
polhodine vychádzame na skalnaté bralá Veľkého Radzima
(991 m n.m.). Najznámejšie vyhliadkové miesto na ňom
je Vdovčíkovo kreslo, ktoré pripomína vápencový trón.
Pohodlne sa do neho usadíme a vychutnávame si výhľady
na 70 km vzdialené Bukové hory v Maďarsku a na 300
metrov hlboko učupenú Brdárku. Údajne v ňom sedával aj
známy gemerský zbojník Michal Vdovčík, ktorý tu hľadal
útočisko pred drábmi. Príroda toto miesto obdarovala

NÁŠ TIP

Nadšencom sakrálnych pamiatok možno po ceste z Brdárky
odporučiť návštevu gotických kostolov s jedinečnou
freskovou výzdobou v neďalekých Koceľovciach, Ochtinej
a Štítniku.
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bohatou flórou teplomilných druhov rastlín. Nájdeme tu aj
kriticky ohrozený žlto kvitnúci endemit Jazyčník sivý, ktorý
sa nevyskytuje nikde inde v strednej Európe. Z Vdovčíkovho
kresla pokračujeme na vrchol. Z výhliadkových miest na
jeho severnej strane vidíme vrcholky Vysokých Tatier.
Zostupujeme po hrebeni do lúčneho sedla medzi Malým
a Veľkým Radzimom, v ktorom nachádzame miesto na
posedenie a informačný panel. Odtiaľto si pred cestou
do Brdárky urobíme kilometrovú zachádzku západným
smerom, cez vrchol Malého Radzima, na jeho južnú skalnú
vyhliadku. Okrem majestátnej Kráľovej hole sa kocháme
výhľadom na Stolicu či planiny Slovenského krasu. Zostup
do obce nám trvá približne hodinu.
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