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           Dátum: 12.8.2017 

(Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 1075 m
Dĺžka trasy: 14,9 km
Čas bez prestávok: 6:05 hod.

Prevýšenie: 495 m
Dĺžka trasy: 7,9 km
Čas bez prestávok: 3:10 hod.

Parametre trasy:

B

A

Lokalita:  Muránska planina
                Veporské vrchy

Akcia:      Tisovec
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Tisovec
Názov mestečka pochádza od stromu tis (taxus baccata), 
ktorý sa tu v minulosti hojne vyskytoval.
Najstarším svedectvom o sídlení lokality sú archeologické 
nálezy na vrchu Hradová z obdobia rokov 1000 – 400 pred 
Kristom. Prvá známa písomná zmienka o Tisovci je z roku 
1334.
S Tisovcom sú spojené také osobnosti ako Pavol Jozeffy, 
Štefan Marko Daxner, Matej Hrebenda, Terézia Vansová, 
Dr. Samo Daxner, Vladimír Clementis, ale i Marián 
Lapšanský a ďalší.
Mesto leží na styku západnej a východnej časti 
Slovenského rudohoria, na nive a terasovej plošine v 
doline Rimavy. Prevažne hornatý až vrchovitý chotár po 
oboch stranách Rimavy siaha od stolového vrchu 
Klenovský Vepor po Fabovu hoľu. 
Patrí do turistickej trasy Gotická cesta (trasa od Spiša po 
Malohont) a zahŕňa v sebe najvýznamnejšie gotické 
pamiatky regiónu. Turistickou zaujímavosťou je 
ozubnicová železničná trať, jediná svojho druhu v strednej 
Európe, ktorá vedie z Tisovca do Pohronskej Polhory.
Tisovec v súčasnosti je ideálnym miestom na strávenie 
príjemnej dovolenky. Nájdete tu oázu ticha, zimné 
lyžovačky, súťaže psích záprahov, letné zbery liečivých 
bylín, turistiku, rybolov, podzemné jaskyne, folklór, 
kultúrne podujatia, salaše s výrobou syra a oštiepkov, 
bryndziareň, voľne vyvierajúcu uhličitú vodu a predaj 
ručných prác a suvenírov.

Voniaca – Tisovská Voniaca (1113 m n. m.) je výhľadové 
bralo medzi vrchmi Šarkanica a Strelnica a patrí k turisticky 
najkrajším miestam na Muránskej planine. Skalná bašta 
Voniacej je porastená vzácnou vápencovou flórou a 
jedincami smrekovca opadavého. Početné druhy rastlín 
počas kvitnut ia dodávajú lúčke farebnosť i  
charakteristickú vôňu, pre ktorú dostala aj svoje 
pomenovanie – Voniaca.
Z turistického hľadiska je najnavštevovanejšia oblasť 
samotného vrcholu Voniacej s poľovníckou chatou a 
križovatkou značených turistických chodníkov. Práve 
neďaleko chaty a lúky prevoňanej záplavou rôznych rastlín 
a kvetov, od lavičiek na okraji brala, sa ponúkajú krásne a 
zaujímavé pohľady na okolité vrchy a doliny Gemera- 
Malohontu a Slovenského rudohoria, na Tisovec, 
Hradovú, či Klenovský Vepor.

Hradová
Turisticky veľmi zaujímavá lokalita. Na malej ploche je 
sústredených veľa zaujímavostí. Strmé skaly, stopy 
historického osídlenia, výhľady. 
Osídlenie
Lokalita bola osídlená už v dobe kamennej. Na vrcholovej 
lúke sa nachádzala v mladšej a neskoršej dobe bronzovej 
osada kyjatickej kultúry (1100-700 rokov pred n.l.)  
Z mladšej doby sa tu dajú vidieť pozostatky dvoch hradov. 
Ruiny starého hradu pozostávajú z opevnenia, 
polygonálnej veže vstupnej brány a prístupovej cesty. Na 
najvyššom bode opevnenia sa nachádzajú základy 
päťuholníkovej veže. Prístupová cesta viedla hrebeňom a 
južným úbočím Hradovej. Predpokladá sa, že tento hrad 
nebol dokončený. Jeho vznika sa predpokladá do obdobia 
po tatárskom vpáde (r. 1241), keď sa po ich stiahnutí 
očakával nový vpád na  naše územie. Druhá domnienka 
predpokladá výstavbu v 15. storočí, keď sa v okolí 
usadzovali bratíci a Muránsky hrad obsadil so svojim 
vojskom Ján Jiskra z Brandýsa.  
Tisovský Nový hrad - štyristo metrov západne od starého 
hradu sa nachádza dominanta Hradovej, Okrúhla skala. 
Na jej vrchole a pod jej západnou stranou sa zachovali 
ruiny nedokončeného stredovekého opevnenia so 
vstupnou bránou. Ako v prípade Starého hradu je aj tu 
absencia ďalších stavieb a nálezov. Predpokladá sa, že obe 
pevnosti vznikali súčasne  a neboli dokončené.   

Sedlo Dielik (579 m n. m.) oddeľuje Stolické vrchy od 
Muránskej planiny. Prechádza ním cesta II/531 vedúca z 
Tisovca do obce Muráň. Popod sedlom prechádza tunel 
pod Dielikom na nedostavanej trati, ktorá mala viesť z 
Tisovca do Revúcej. 
Tunel pod Dielikom je súčasťou gemerských spojok – 
nikdy nedostavanej železničnej trate z Revúcej do Tisovca. 
Po Viedenskej arbitráži v roku 1938 pripadol juh Slovenska 
Maďarsku, a tak bolo nutné nové spojenie.
K slávnostnému začatiu stavebných prác došlo v novembri 
1940. Išlo o veľkú udalosť v živote Tisovca, na slávnosti sa 
zúčastnil aj bývalý bulharský cár Ferdinand I. Tunel sa začal 
stavať začiatkom januára 1941 na muránskom predzáreze 
tunela. V dôsledku geologickej stavby bol tunel veľmi 
tlačivý a mokrý. Práce na ňom boli prerušené krátko pred 
dokončením niekoľko dní pred vypuknutím SNP. Tunel je 
od roku 1997 vyhlásený ako chránený areál z dôvodu 
zabezpečenia ochrany zimoviska netopierov, ktoré sa 
početnosťou a druhovým zložením zimujúcich netopierov 

zaraďuje k najvýznamnejším zimoviskám v európskom 
meradle.  Lokalita je však na území Národného parku 
Muránska planina a nie je prístupná verejnosti. Jeho 
tisovecký portál leží zaplavený v stavebnej jame po tom, 
ako sa tesne za portálom zrútila klenba tunela. Muránsky 
portál je zamrežovaný a sú pred ním dlhé oporné múry. 
Trasa A začína pri portáli na muránskej strane. Po krátkej 
neznačenej odbočke si môžeme tento portál pozrieť. 

Tisovská šťavica
Pri východnom výjazde z Tisovca smerom na Muráň sa po 
ľavej strane cesty nachádza minerálny prameň Šťavica s 
chutnou vodou.
Prameň nájdete veľmi jednoducho, pri hlavnej ceste je 
vybudované parkovisko. Altánok nad prameňom 
vzdialený len pár desiatok metrov od parkoviska je dobre 
viditeľný.
 Podľa publikácie Chránená krajinná oblasť Muránska 
planina z roku 1991 (národný park bol vyhlásený až v roku 
1998) je minerálna voda zemitá, uhličitá hypotonická 
studená s celkovou mineralizáciou okolo 900 mg/l a s 
obsahom CO2 medzi 1950 - 2458 mg/l.

Bulharský cár a Slovensko
Ferdinand Maximilian Carol Leopold Maria princ Sachsen-
Coburg a Gotha je výnimočný zjav v slovenských dejinách. 
Od roku 1908 bulharský cár si zamiloval kraj v okolí 
Muránskej planiny a často ho navštevoval.
Ferdinand Coburg sa narodil vo Viedni v roku 1861. 
Všestranne vzdelaný člen šlachtického rodu, okrem iného 
ovládal 18 jazykov, si na svojom muránskom panstve na 
Prednej Hore postavil poľovnícky zámok. Neskôr začal 
stavať kaštieľ, v ktorom je dnes umiestnený liečebný ústav. 
Často pobýval na Slovensku. Okrem Prednej Hory tiež v 
Pohorelej, v kaštieli vo Svätom Antone, na Čabradi a inde. 

Ferdinand Coburg sa zaoberal aj botanikou, ornitológiou a 
entomológiou. Pri návšteve prírodovedného múzea v Sofii 
možete nájsť vystavenú jeho bohatú zbierku motýľov zo 
Slovenska. 
Po prvej svetovej vojne stráca Ferdinad Coburg bulharský 
trón a venuje sa len svojim záľubam a koníčkom.
Ferdinad Coburg zomrel v roku 1948 v nemeckom 
Coburgu. 
Zdroje: internet

Ferdinand Coburg bol počas svojho pobytu na Slovensku 
známy aj ako "gróf Muránsky", takto sa v tom čase aj 
podpisoval.
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