
Přátelé přírody – skupina Malá liška z Olomouce 

Krásy Slovenského krasu 
aktivní šestidenní poznávací pobyt v jihovýchodním cípu Slovenska 

1. – 6. 7. 2016 | Rožňava (SK) a okolí s výjezdem do Maďarska 
 
Na samém dálném jihovýchodě Slovenska najdete jeden z nejpozoru-
hodnějších národních parků střední Evropy – Slovenský kras. Je to 
neuvěřitelně pestrý kraj. Středověké strážní hrady ční na kopcích nad 
údolími. Na úpatí údolních svahů se nacházejí vchody do jeskyní, které 
patří mezi nejkrásnější krápníkové jeskyně v Evropě. Plochý povrch 
náhorních plošin pokrývají jícny stovek závrtů a propastí. Nejznámější 
jeho částí je Silická planina, nejdokonaleji vyvinutá a takřka pustá je 
Plešivecká planina. Dokonalým zážitkem je turistika v kaňonu Zádielské 
doliny, perly Slovenského krasu. 

Přestože planiny Slovenského krasu nedosahují velkých nadmořských 
výšek (okolo 600–800 m), putování po zdejších turistických značkách patří 
k poměrně náročným podnikům. Na krasových planinách se střídají husté 
křovinaté lesy s rozsáhlými pustými stepními loukami, je tu značné 
sucho, nikde žádný potůček ani pramen, vesnic a osad poskrovnu. Na 
maďarské straně společné hranice na Slovenský kras navazuje Aggtelecký 
národní park. Vesničky se starobylými chaloupkami jsou zde obklopeny 
majestátními skalami. Obě oblasti byly společně vyhlášeny Evropskou 
krajinou roku 2010/2011. A právě v létě pojedeme tento málo známý 
region objevit.  

Program: Středně a více náročná pěší turistika po značených trasách 
Slovenského krasu i na maďarské straně hranice. Poznávání zdejší krajiny 
po stránce přírodní a historické. Návštěva pravé romské osady. Večerní 
posezení u grilu, ohně, kytary, čas i na koupání a relax. Zkrátka taková 
aktivní docela exotická dovolená na východ od našich domovů. 

 
Ubytování s polopenzí: Areál Penzionu Josefína, Krásnohorská Dlhá Lúka 
na severním úpatí Silické planiny 8 km od Rožňavy. Na okraji dědiny je 
jeskyně Buzgó (Krásnohorská j.), v areálu je rozhledna s výhledem na 
hrad Krásna hôrka a Rožňavskou kotlinu.   Ubytování ve 4lůžkových 
pokojích s WC/sprchou, polopenze, ale i společné kuchyně (na přípravu 
kávy, čaje, svačinky…), altány s grilem, hřiště… Popis a fotky areálu jsou 
na www.penzionjozefina.sk 

Doprava: Pojedeme vlastními auty (cca 370 km, 5 hodin cesty), určitě se 
vejdeme. Aktivní řidiči dostanou slevu z účastnického poplatku. 
Nabídněte se! 

Cena: 3 500 Kč člen Přátel přírody / 3 800 Kč nečlen 
(5x ubytování, 5x polopenze, doprava z/do Olomouce a na akci) 

Jak se přihlásit: Na www.malaliska.cz/slovenskykras vyplňte 

přihlašovadlo a rezervujte si místo. Následně zaplaťte zálohu 1 000 Kč 
 na účet č. 2000220088/2010, var. symbol 160701. 

Těší se Hanka Hulíková, Jana Votroubková a Hynek Pečinka  
– dotazy směřujte na fox@malaliska.cz, tel. 602 431 149 

Vyznáme se i za humny! 
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