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Slavošovský tunel a Ochtinská aragonitová jaskyňa 
 
 
Redaktor: Na cestu za dobrodružstvom a tajomnou destináciou nepotrebujete letenky 

a plný kufor. Zbaľte veci do ruksaku a nasadnite na Gemerský expres, ktorý 
vás zavezie za víkendovými záhadami, ktoré vás počas horúcich dní ukryjú 
pred teplom.  

 Lenka a Vanesa si zo zastávok turistickej linky zvolili obec Slavošovce 
vzdialenú necelé dve a pol hodiny cesty od Košíc. Ihneď zamieria 
k jedinečnému a pre niektorých možno strašidelnému Slavošovskému 
tunelu. Pred tunelom objavujú detský svet plný rozprávkových  bytostí. 
V Dobšinského rozprávkarni návštevník stretne nejednu postavu 
z autorových diel. Zároveň je toto miesto aj poklonou Pavlovi Dobšinskému 
zo strany jeho rodnej obce.    

Lenka: Počuješ to kvapkanie vody? 
Redaktor: Nedokončený Slavošovský tunel láka svojou tajomnosťou. Stavať sa začal 

počas 2. svetovej vojny v roku 1941, no tento tunel nikdy nebol odovzdaný 
pre dopravné účely. 

Vanesa: Myslíš, že to je dlhá trasa cez tento tunel? 
Lenka: Vyzerá, že... vyzerá, že áno.  
Redaktor: Tunel dlhý 2,4 km nie je pre slabé povahy. Aj skúsenému turistovi sa tu zíde 

čelová lampa alebo baterka. V tuneli je totiž úplná tma. 
R. Pažítka: Je to bezpečné, nechodia tu autá, je tu kľud a nie je tu ešte ani mobilný signál.  
Redaktor: Po niekoľkominútovom šliapaní do pedálov prichádzame k ďalšiemu 

z vnútra prívetivejšiemu Korpášskemu tunelu1, ktorý bol taktiež súčasťou 
takzvaných Gemerských spojok, cez ktorý vlak nikdy nepremával.  
Výjazd z tunela ponúka výhľad ako z čarodejníckych filmov. Do krajiny je 
krásne vkomponovaný klenutý Korpášsky viadukt2 dlhý 120 a vysoký 36 m. 
Most je prístupný celoročne pre chodcov aj cyklistov.  

 Po zdokumentovaní spomienok na fotogenických miestach naša cesta 
pokračuje cez Jelšavu po krásnych dolinách a kopcoch, cez pokojnú prírodu 
naspäť do tmy. Tento raz na polhodinovú prehliadku jaskyne, ktorá 
predstavuje skutočný prírodný fenomén.  

 Ochtinská aragonitová jaskyňa je so3 svojou rôznorodosťou a bohatosťou 
aragonitovej výplne národnou prírodnou pamiatkou a bola zapísaná aj do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

 Po nasýtení zážitkami prichádza čas obeda. Dievčatá majú po ceste Hotel 
Hrádok s reštauráciou, kde varia tradičné špeciality v modernom šate. Po 
rozmaznaní žalúdka ešte trochu športu. A potom si už len dopriať vytúžený 
oddych pre telo a myseľ pri masáži, saunovaní alebo plávaní v bazéne.  
Čas ale letí rýchlo a náš Gemerský expres odvezie nás domov z dedinky 
Ochtiná do Košíc.  

 
Košice region turizmus, 18. 6. 2019, minutáž: 03:28 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=zxvEXg3dIDc)    

 
1 správne: Koprášskemu tunelu 
2 správne: Koprášsky viadukt 
3 správne: bez predložky (Ochtinská aragonitová jaskyňa je svojou rôznorodosťou...) 

https://www.youtube.com/watch?v=zxvEXg3dIDc

