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Brzotínska skala 
Územie európskeho významu
Národná prírodná rezervácia

Súradnice GPS: N48°37.099’ E20°31.738’
Na severozápadnom svahu Silickej planiny,  
nad obcou Brzotín a Brzotínskymi rybníkmi sa vo výške  
598 m n.m. nachádza výhľadová Brzotínska skala.
Z geomorfologického hľadiska patri do oblasti 
Slovenského rudohoria a jeho horského celku Slovenský 
kras (podcelok Silická planina).
Brzotínska skala zo svojej výhľadovej skalnej plošinky 
ponúka jedinečný výhľad do okolia, a to hlavne  
na Rožňavskú kotlinu.
Na západe vidieť Plešiveckú planinu, 
na juhozápade kaňon rieky Slanej, na severe 
obec Brzotín, Brzotínske rybníky, Revúcku 
vrchovinu s vrchom Turecká (953 m n.m.),  

na severovýchode 
mesto Rožňava, 
č i a s t o č n e 
Volovské vrchy 
s vrchmi Skalisko 
– Volovec (1293 
m n.m.) a Pipítka 
(1225 m n.m.).

Národný park 
Slovenský kras

Silická ľadnica
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO

Súradnice GPS: N48°54.946’ E20°50.341’

Jaskyňa je dlhá 1100 m, hlboká 
110 m a je najnižšie položená 
ľadová jaskyňa na Slovensku 
a v Európe. Nachádza sa na Silickej 
planine v Slovenskom krase asi 
2 km západne od obce Silica.
Jaskyňa bola vytvorená 
v druhohorných strednotriasových 
vápencoch Silického príkrovu 
podzemným tokom Čierneho 
potoka a je súčasťou Silicko-Gombaseckého 
podzemného hydrologického systému.
Skalná stena vo vstupnej časti dosahuje hĺbku 90 m. 
Vstupný portál môžu návštevníci obdivovať z upravenej 
terasy, pričom ústie vstupnej korózno-rútivej jaskyne sa 
nachádza v nadmorskej výške 503 m, kde sa nachádza 
aj skromná ľadová výzdoba, ktorá vydrží aj v letných 
horúčavách. Vody Čierneho potoka zo Silickej ľadnice 
tečú do Gombaseckej jaskyne. Pred zaľadnením bola 
jaskyňa viackrát osídlená. Archeologické nálezy sa 
datujú do neolitu, doby bronzovej a laténskej. Národná 
prírodná pamiatka je tiež od roku 1995 súčasťou 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Silická planina
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Silická planina
Silická planina je najväčšou planinou Slovenského krasu. 
Začína na horskom priechode Soroška a pokračuje 
na juh k jaskyni Domica. Na Silickej planine je najviac 
krasových javov zo všetkých planín NP Slovenského 
krasu.
Planina je tvorená svetlými triasovými vápencami. 
Najvyššie vrchy Malý vrch (679 m) a Drieňovec 
(676 m) sa nachádzajú na severe planiny, odkiaľ celková 
výška postupne klesá až na 450 m v priestore jaskyne 
Domica. Je bohatá na povrchové aj podzemné krasové 
formy.
Najväčším turistickým lákadlom Silickej planiny 
sú jeho jaskyne a priepasti. Celkove tu bolo zatiaľ 
nájdených 17 jaskýň a 14 priepastí.

Dievčenská skala

Súradnice GPS: N 48°46.878′ E 021°11.235′
Výškovo i tvarovo nevýrazný planinový vrch Dievčenská 
skala sa vypína južne od mesta Rožňava na severnom 
okraji Silickej planiny. Leží v nadmorskej výške 
660 metrov a na jeho severnom svahu sa nachádza 
neveľká výhľadová skalná plošina so zráznym svahom 
a malou takmer terasovitou lúčkou.
Na vrchole a v jeho okolí sa nachádzajú predovšetkým 
teplomilné druhy rastlín a viaceré horské druhy rastlín, 
často v blízkosti druhov veľmi náročných na teplo. 
Medzi najznámejšie patria Poniklec otvorený (Pulsatilla 
patens), Kosatec sibírsky (Iris sibirica), Prvosienka holá 
(Primula auricula), Konvalinka voňavá (Convallaria 
majalis), Náprsník veľkokvetý (Digitalis grandiflora), 
Zbehovec plazivý (Ajuga reptans), Zvonček sibírsky 
(Campanula sibirica) a Horec jarný (Gentiana verna). 
Zo živočíchov tu 
žijú netopiere, 
rôzne druhy vtákov, 
ako napríklad 
Orol kráľovský 
(Aquila heliaca), 
Hadiar krátkoprstý 
(Circaetus gallicus), 
Sokol myšiar (Falco 
tinnunculus) a pod.

Slovenský kras -  
mnoho “naj” na malej ploche 

 M Biosférická rezervácia UNESCO - Človek 
a biosféra

 M Svetové dedičstvo UNESCO
 M Chránené vtáčie územie
 M Územie európskeho významu 

Slovenský kras je najrozsiahlejším a najviac vyvinutým 
krasovým územím planinového typu v strednej 
Európe. Tvorený je vápencovými náhornými planinami 
oddelenými hlbokými údoliami s množstvom 
podzemných i povrchových krasových javov, s pestrou 
faunou a bohatou panónskou flórou. Národný park 
má rozlohu 34 611 ha. Krasové územie bolo človekom 
osídlené už v praveku. V obývaných jaskyniach zanechal 
po sebe nezmazateľné stopy.
V Národnom parku Slovenský kras je známych vyše 
1100 jaskýň. Územie bolo ako prvé na Slovensku 
zaradené do medzinárodnej siete biosférických 
rezervácií v rámci programu UNESCO – Človek 
a biosféra 1. marca 1977.
Súčasťou NP Slovenský kras je aj územie Silická planina.

V Národnom parku Slovenský kras je vyhlásených 
päť lokalít, kde možno legálne stanovať na základe 
návštevného poriadku. Na území Silickej planiny 
sú povolené tri miesta, no iba jedno je uprostred 
planiny. Ide o priestranstvo pri lesných chatách 
na Rakati (Rakyta), ktoré je ideálne na nocľah počas 
viacdňového prechodu pohorím. Jediným zdrojom 
pitnej vody nájdete v murovanej studni uprostred lúky 
z oboch smerov červenej značky.

Trasy: 
 ➢Silica – Silické (Jašteričie) jazero - Rakaťa (studňa) 
- Zajačia brána (červená značka) - Dlholúcky salaš 
(Škridlový košiar) – Dievčenská skala – Lukáčova 
bučina (zelená značka) – Silica (modrá značka) (celý 
okruh 24,8 km 6:30 h) 
 ➢Soroška (Jablonovské sedlo) - Zajačia brána - Rakaťa 
(červená značka) ( 6,6 km 1:40 h)
 ➢Krásnohorská Dlhá Lúka – Škridlový košiar (žltá 
značka) – Dievčenská skala – Lukáčova bučina – 
Senovište – Brzotínska skala (zelená značka) a späť 
(tam 9,5 km 2:45 h) 
 ➢ Jovice - Lukáčova bučina (modrá značka) - Dievčenská 
skala (zelená značka) a späť (tam 6,3 km 2:00 h) 
 ➢ Jovice - Lukáčova bučina (modrá značka) – Brzotínska 
skala (zelená značka) a späť  
(tam 5,6 km 1:40 h) 
 ➢Silica cintorín – Bukový vŕšok 
(červená) Silická ľadnica (žltá)  
(2,5 km 0:40 h)

Významným vrchom sú výhľadová Dievčenská skala 
a zďaleka sa týčiace Brzotínske skaly.
Ďalej sa tu nachádzajú najhlbšie priepasti Slovenského 
krasu:  Brázda 180 m, Malá železná priepasť 142 m 
a Veľká Bukova 141 m a najkrajšie škrapové polia 
na Slovensku: Domické škrapy a Kečovské škrapy. 
V lese za Dievčenskou skalou sa nachádzajú vojenské 
hroby z druhej svetovej vojny.

Mapa:


