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Slovenské jaskyne 

    Na neveľkom území SR sa nachádza takmer 3950 

objavených jaskýň, z rôznych etáp vývoja zemského 

povrchu i ľudstva. Najmä krasové jaskyne obohatili 

našu prírodu nevšednými hodnotami a krásou.  

    Štyri z nich sú od roku 1995 súčasťou svetového 

prírodného dedičstva-tzv. Slovenského a Aggtelekského 

krasu.  

    Dve jaskyne sú ľadové: Dobšinská a Demänovská. 

Tretiu, mimoriadne vzácnu tvoria aragonity, ktoré 

možno vidieť v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. 



Prehľad jaskýň 



Demänovská ľadová jaskyňa 

      Je to jedna z najstarších známych 
jaskýň v strednej Európe. Prvá 
zmienka o nej figuruje už v listine  
Ostrihomskej kapituly z 13. 
storočia. Vtedy sa volala Dračia 
ľadová jaskyňa. Okrem ľadových 
stĺpov má aj sinitrovú výzdobu. 
Zaujímavosťou je nález kostí 
prehistorického jaskynného 
medveďa, ktorý tu žil asi pred 
15000 rokmi.Z celkovej dĺžky 
1665 m je sprístupnených 680 m. 



Demänovská jaskyňa Slobody 

    Objavili ju v roku 1921. 

Vyniká bohatstvom a 

farebnosťou svojej výzdoby. 

Jedna z najkrajších častí je 

Ružová sieň s charakteristicky 

sfarbenými kvapľami so 

vzácnym kvapľovým útvarom- 

Leknovým jazierkom. Z 

celkovej dĺžky niečo vyše 7 a 

pol kilometra, je 

sprístupnených 1870m. 



Dobšinská ľadová jaskyňa 

     Je prvá v Európe, ktorá bola elektricky osvetlená 
(1887). Rozprestiera sa v podzemí slovenského raja. 
Verejnosti sprístupnená už v roku 1871. Celková dĺžka 
jaskyne je 1368m. Patrí medzi najkrajšie a čo od 
množstva ľadovej výzdoby najbohatšie jaskyne sveta. 



Domica 

Patrí medzi najznámejšie  

archeologické lokality.  

V neolite bola obývaná  

pravekým človekom. 

Z celkovej dĺžky vyše 5 km  

môže verejnosť vidieť necelé  

2 km. Nezabudnuteľným  

zážitkom je plavba po  

jaskynnej riečke Styx. 



Gombasecká jaskyňa 

    V porovnaní s inými slovenskými 
jaskyňami ju objavili pomerne 
neskoro (až v roku 1951). 
Európskou zvláštnosťou sú 
kvapľové brčká - 2cm až 3m dlhé 
duté trubičky, ktoré sú veľmi 
pestrofarebné. Medzi jej najkrajšie 
priestory patrí tzv. Mramorová sieň 
s 8m hlbokou studňou.  

     Pre verejnosť je sprístupnených len 
300m, ale jej krása a jedinečnosť z 
nej urobila jednu z 
najnavštevovanejších jaskýň na 
Slovensku. 



Ochtinská aragonitová jaskyňa 

    Je najneskôr sprístupnenou jaskyňou u nás. Jej výzdobu 

tvoria aragonitové útvary. Červené a sivomodré steny 

vypĺňajú kryštáliky žltkastého a bieleho aragonitu v 

kombináciách hviezdic a ihličiek. Jeden z najkrajších  

útvarov sa volá mliečna dráha a osvetlená reflektormi 

naozaj žiari ako tá na hviezdnej oblohe. 



Jaskyňa Driny 

• Nachádza sa na západnom 
Slovensku v Malých Karpatoch. 
Objavili ju v roku 1929. Oproti 
ostatným sprístupneným 
jaskyniam Slovenska, ktoré 
formovali riečne toky, jaskyňa 
Driny ako jediná vznikla v 
miestnych vápencoch eróznou 
činnosťou zrážkovej vody, ktorá 
prenikala do puklín. Je teda 
puklinovou jaskyňou, a preto jej 
priestory nie sú rozsiahle. Z 
celkovej dĺžky 650 m je 
sprístupnených len necelých 500 
metrov. 



Bystrianska jaskyňa 

    Nachádza sa na strednom 

Slovensku na južnej strane 

Nízkych Tatier. Vyformoval ju 

miestny potok Bystrá v 

tmavosivých vápencoch. Jej 

najspodnejšími časťami tečie 

podzemný potok. Z 

dvojkilometrovej dĺžky môžu 

návštevníci vidieť 700 metrov. 

Okrem turistických atraktívnosti 

slúži aj na terapeutické účely, 

pretože sa v jednej zo siení liečia 

astmatické ochorenia. 




