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Abstract: The area of historical region of Gemer is significant with presence of traditional 
agricultural landscape, and constitutes proper conditions for active country tourism and 
folk art exhibition coupled with creative tourism and products of traditional kitchen. Strong 
potential have numerous cultural relicts, protected natural areas and sites inscribed on 
UNESCO World Heritage List. Numerous monuments of the Gothic Route enhance the 
potential of religious tourism, karst relief and remnants of mining activity provide 
appropriate conditions for a geotourism and mining tourism. The aim of this study is to 
show the possibility of preserving agricultural landscape diversity thorough less-known 
but more attractive forms of tourism in the context of integrated rural tourism.  
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Úvod 

Turistický priemysel je jeden z najdôležitejších a najrýchlejšie rastúcich odvetví vo svete. 
Odvetvie európskeho cestovného ruchu (CR), ktoré tvorí približne 1,8 milióna podnikov, 
najmä malých a stredných podnikov zamestnávajúcich okolo 5,2 % celkovej pracovnej 
sily, vytvára v EÚ viac ako 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). S ohľadom na 
súvisiace odvetvia vďaka nemu vzniká viac ako 10 % HDP Európskej únie a približne 12 
% pracovných miest (MDaVSR, 2019). Potenciál cestovného ruchu na Slovensku je 
výrazne vyšší ako jeho súčasná hodnota. Vzhľadom k priaznivej ekonomickej situácii, 
bohatému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu poskytuje Slovensko vynikajúce 
podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky. Jeho ďalší rozvoj však závisí od 
konkurencieschopnosti mikropodnikov a malých podnikov (Kráľová et al., 2017). Pre 
rozvoj regiónu vo viacerých smeroch by mali byť tradičné formy CR spojené s ďalšími 
novými formami. Môžeme tak definovať CR rekreačný, športový a dobrodružný 
(geoturizmus), kultúrno-poznávací (náboženský a pútnický), kúpeľno-liečebno-zdravotný, 
obchodný, mestský (banícky), vidiecky (kreatívny).  
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Charakteristika územia 

Územie Gemera patrí do dvoch prírodno-sídelných spádových subregiónov (Miklós, 
2002): Rožňavský a Gemersko-malohontský. Geologicky sa začleňuje do Subprovincie 
Vnútorné Západné Karpaty so Slovenským rudohorím na severe a Lučenecko-košickou 
zníženinou na juhu. Slovenské rudohorie je zo severozápadu zastúpené Spišsko-
Gemerským krasom, Stolickými vrchmi a Revúckou vrchovinou. Od severovýchodu je 
oblasť tvorená Volovskými vrchmi a Slovenským krasom s Rožňavskou kotlinou 
uprostred. Na juhu tu zasahuje východná časť Cerovej vrchoviny - vulkanickej jednotky 
regiónu Matransko-slanská oblasť (Mazúr a Lukniš, 2002). Podnebie v tomto regióne je 
teplé, mierne vlhké s chladnou zimou. Južné oblasti majú miernu zimu. Severné časti 
okresov patria medzi mierne teplé a mierne vlhké podoblasti s chladnou zimou. 
Najsevernejšie časti patria do mierne chladnej podoblasti (SHMÚ, 2015). Na základe 
rôznych geomorfologických podmienok vznikli rôzne druhy erózno-denudačného reliéfu. 
V krajine sa zachovali aj povrchové a podpovrchové banské relikty, ktoré definujeme ako 
historické krajinné štruktúry (HKŠ). Sú spomienkou na jeho banícku históriu spojenú 
s ťažbou železných, neželezných a vzácnych kovov v 14. – 19. storočí a majú vedecký, 
kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam. Dodnes sa zachovali aj 
mnohé sakrálne (kostoly, kláštory, kaplnky) a profánne pamiatky (hrady, kaštiele a ich 
ruiny). Pôvodné územie Gemera sa v súčasnosti delí na dva samosprávne kraje: 
Banskobystrický samosprávny kraj (okresy Rimavská Sobota a Revúca) a Košický 
samosprávny kraj (okres Rožňava). Toto územie sa opäť spája (s výnimkou niektorých 
obcí) v turistickom regióne Gemer a Malohont. Vďaka bohatstvu nerastných surovín 
napredoval v minulosti celý región. Medzi rokmi 1500 a 1713 bol Gemer jednou z troch 
hlavných oblastí ovocinárstva na Slovensku. V roku 1796 vznikol najstarší ovocinársky 
spolok na Slovensku Čerešnícky spolok v Jelšave. V roku 1796 bola založená aj 
Pomologická spoločnosť v Jelšave a v roku 1801 Vinohradnícky spolok. O rozvinutom 
hospodárstve svedčia aj ďalšie obchodné spoločnosti ako Soľný cech, Voliarsky spolok, 
Voliarska cecha, Soľná cecha, Dobytčia kasa, Železnícky poriadok, Hospodársky spolok 
v Tisovci, Otčina. Veľkú zásluhu na tom mali najmä profesori prednášajúci na gymnáziu 
v Revúcej a ich osvetové úsilie smerom k miestnym obyvateľom. V roku 1869 bola 
založená aj Vzájomná pomocnica vo Veľkej Revúci a v roku 1867 Potravný spolok vo 
Veľkej Revúcej, ktoré predstavujú prvé potravné družstvo a finančný ústav svojho druhu 
v Uhorsku (Demo a kol., 2001). V súčasnosti je vo všetkých troch okresoch regiónu 
pokles počtu obyvateľov a vysoká emigrácia. Okres Rimavská Sobota sa vyznačuje 
najvyššou mierou nezamestnanosti z celého Slovenska (16,15 %). Nízka podpora na 
vnútroštátnej úrovni, nízka propagácia, nedostatočné ubytovacie zariadenia, nízka 
vzdelanostná úroveň miestneho rómskeho obyvateľstva a zlá dopravná dostupnosť 
bránia ďalšiemu pokroku. 

 

Výsledky a diskusia 

Integrovaný CR (ICR) – ako teória a prístup – vedie k udržateľnejšiemu CR (všeobecne 
koncipovanému) ako iné formy CR, pretože vytvára silné sieťové prepojenie medzi 
sociálnymi, kultúrnymi, ekonomickými a environmentálnymi zdrojmi. Cieľom ICR je tiež 
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otvoriť praktické spôsoby premýšľania o zlepšení prepojení medzi CR a miestnymi 
a regionálnymi zdrojmi, činnosťami, výrobkami a komunitami vzhľadom na meniace sa 
trendy v dopyte v CR. Podpora vidieckych zaostávajúcich ekonomík sa už nebude 
posudzovať hlavne v poľnohospodárskom kontexte, ale v širších podmienkach 
zahrňujúcich ďalšie odvetvia dôležité pre vidiecke hospodárstvo, najmä spracovanie 
potravín, ľahkú výrobu, umenie, remeslá a CR (Saxena a kol., 2007). Miestne komunity 
však nezdieľali výhody ekoturistiky a nemali naň žiaden vplyv ani kontrolu (Scheyvens, 
1999). Miestni obyvatelia, cirkvi, organizácie, samospráva a firmy by mali byť zapojení do 
aktivít smerujúcich k rozvoju CR a spolupracovať s orgánmi ochrany prírody s cieľom 
posilniť a vytvoriť nové ekonomické príležitosti založené na prírode blízkom CR. Tento by 
však nemal mať negatívne dopady na krajinu a jej hodnoty (Solár et al., 2016). Je 
potrebné začať s miestnymi podnikateľskými aktivitami, ktoré súvisia s plánom rozvoja 
vidieka zahŕňajúcim podniky v oblasti poľnohospodárstva (Krnáčová et al., 2001). 
V oblasti Gemera si zaslúžia pozornosť a podporu najmä náboženský CR, banícky CR, 
geotourizmus a tvorivý (kreatívny) CR.  

Jedným z najstarších druhov CR je náboženský CR. Na Slovensku sa nachádza celkovo 
72 pútnických trás, avšak 40 rokov socializmu a masového motorizmu zapríčinili 
vymiznutie pešej turistiky (Judák a Poláčik, 2009). Množstvo konkrétnych miest 
s náboženskými pamiatkami katolíckej a evanjelickej proveniencie (Hvizdová, 2018) 
a typológia náboženských pamiatok a atrakcií súvisiacich s miestnymi špecifikami 
a historickým vývojom slovenského územia (Černá, 2014) predstavuje potenciál na jeho 
obnovu. Medzi turisticky zaujímavé pamiatky Gemera patria aj mnohé kostoly a kaplnky, 
ktoré sú zároveň prvkami na Gotickej ceste ako Bôrka, Brdárka, Brzotín, Lúčka, Hrušov, 
Lipovník, Henckovce, Koceľovce, Krásnohorské Podhradie, Chyžné, Ochtiná, Jablonov 
nad Turňou, Rakovnica, Roštár, Štítnik, Plešivec, Rákoš, Rybník, Silica, Slavec, Šivetice, 
Kameňany, Dobšiná, Jelšava (Podolinská, Podolinský, 2019). Gemerské a abovské 
kostoly so stredovekými nástennými maľbami predstavujú zároveň lokality kultúrneho 
dedičstva vytipované na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (UNESCO, 
2019). Jedinečným výtvarným umeleckým dielom je neskorogotický obraz Sv. Anny 
Samotretej z roku 1513 v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Tabuľová 
maľba kombinuje sakrálnu tému so svetskými výjavmi a znázorňuje všetky etapy ťažby 
striebra v stredovekej bani v obci Čučma (Štefánik, 2019). 

Hronček a Liga (2014) používajú výraz „banícka turistika“ na príklade doliny Peklo 
nachádzajúcej sa v zázemí bývalého slobodného kráľovského mesta Ľubietová (okres 
Banská Bystrica). Aj na území Gemera sa historická banícka krajina zachovala 
v podobne mnohých technických pamiatok, ako je napr. vysoká pec v Sirku, Sirk – 
Železník je jednou zo štyroch pamiatkových zón krajinného typu na Slovensku. Karlova 
huta vo Vlachove je kultúrna pamiatka. Vysoká pec Etelka v Nižnej Slanej je chránená 
ako technická pamiatka. Baňa v Rákoši a ozubnicová železničná trať v Tisovci je NhNKP 
(PÚSR, 2019). Geoturizmus je forma turizmu v prírodnom prostredí so špeciálnym 
záujmom o geológiu a terén krajiny. Podporuje turizmus na geolokalitách, ochranu 
geodiverzity a pochopenie geovied prostredníctvom porozumenia a štúdia (Newsome, 
Dowling, 2010). Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno alebo viac miest 
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vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, 
ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu (SAŽP, 2019). Zriadenie 
geoparkov môže vytvárať nové pracovné príležitosti, nové hospodárske činnosti a ďalšie 
zdroje príjmu, najmä vo vidieckych regiónoch (Farsani et al., 2011). Do územia okrajovo 
zasahuje aj Novohrad-Nógrád Geopark, jeden zo 4 cezhraničných geoparkov na svete 
(Horváth and Csüllög, 2013). Krasové doliny Slovenska patria medzi prírodné pamiatky 
vytipované na zápis do Zoznamu svetového dedičstva (UNESCO, 2019).  

Slovensko má vynikajúce podmienky aj pre rozvoj kreatívneho CR (Királová, 
Malachovský, 2016). Pre návštevníkov stáva sa čoraz atraktívnejším zážitkom ponuka 
originálnych a autentických produktov, ktoré prezentujú kultúru a tradície daného regiónu 
(Hrubalová, 2016). Najvýhodnejšou tvorivou turistickou činnosťou sú tradičné a miestne 
výstavy a ochutnávky jedla, liehovín, tradičné slovenské remeslá a výstavy ľudového 
umenia s aktívnou účasťou návštevníkov a tradičné a miestne kurzy a workshopy varenia 
jedla (Hrubalová a Paleničková, 2017). Drotárstvo a tradičné ručné zvonenie na zvony 
a funkcia zvonárov na Slovensku sú zapísané v Reprezentatívnom zozname 
nehmotného kultúrneho dedičstvo Slovenska. V roku 2015 sa prvok „Gajdy a Gajdošská 
kultúra" dostal na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Tieto prvky sa 
vyskytuje aj na území Gemera (SĽUK, 2019). Podľa registra ÚĽUV pracuje v okrese 
Rimavská Sobota 31 aktívnych remeselníkov a výrobcov, 5 v okrese Revúca a 17 
v okrese Rožňava. Spolu sa tu zachovalo 32 remesiel, napríklad garbiarstvo; tkáčstvo; 
medovnikárstvo; čipkárstvo; šperkárstvo; remenárstvo, nožiarstvo; gubárstvo; 
zvonkárstvo; tokárstvo; drotárstvo; kováčstvo; remenárstvo; prackárstvo či sklenárstvo 
(ÚĽUV, 2019).  

Extrémne členitý, ťažko prístupný terén s veľkými výškovými rozdielmi sa odráža 
v tradičnej poľnohospodárskej krajine (TPK). TPK je definovaná ako štruktúry extenzívne 
obrábaných polí, lúk, pasienkov, ovocných sadov a viníc alebo nedávno opustených 
pozemkov skorých štádií sukcesií, ktoré neboli ovplyvnené kolektivizáciou 
v poľnohospodárstve. TPK má veľký význam z hľadiska biodiverzity, kultúrnych 
a sociálnych hodnôt (Špulerová et al., 2017). Vládne finančné nástroje by preto mali 
uznávať koncepciu TPK v kontexte opatrení týkajúcich sa poľnohospodárskej pôdy 
s vysokou prírodnou hodnotou a poskytovať širokú škálu ekosystémových služieb 
(Špulerová et al, 2018). Sady ako súčasť TPK, ich  rozšírenie a charakteristiku 
z kultúrneho a historického hľadiska opísali viacerí autori (Piscová a kol., 2013; Piscová, 
Špulerová, 2011; Špulerová a kol., 2015). Zhodnotený bol aj súčasný stav lúčnych 
spoločenstiev tradičných sadov (Žarnovičan a kol., 2017) a rozšírenie TPK 
v znevýhodnených územiach a účinky podporných opatrení spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (Špulerová et al., 2016). Po opustení poľnohospodárskej pôdy po roku 1989 
takýto typ krajiny zaniká a v súčasnosti je 16 % z celkovej rozlohy TPK (44 464 ha) 
opustených (Lieskovský a kol., 2015), pričom najvyššia miera opustenia nastala medzi 
rokmi 1990 a 2000. Rozvoj CR môže byť riešením; nepriaznivý poľnohospodársky trh 
a nedostatok finančných prostriedkov sú však hlavnými prekážkami jeho rozvoja 
(Lieskovský et al, 2013). Pri zachovaní TPK má svoju úlohu aj udržiavanie vidieckej 
identity (Bezák a Dobrovodská, 2019). 
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V regióne Gemera bolo identifikovaných a mapovaných 21 plôšok s prítomnosťou HŠPK 
podľa metodiky Dobrovodská et al. (2010). Niektoré z týchto území majú potenciál 
v rozvoji CR: Obec Muránska Zdychava, ktorá sa vyznačuje rozptýleným osídlením 
ležiaca v Stolických vrchoch s viacerými pamiatkami ľudovej architektúry. Obec Brdárka 
s tradičným čerešňovým sadom v Revúckej vrchovine a miestnym občianskym 
združením, ktoré sa ho snaží zachovať. Gemerské Dechtáre, Širkovce a Veľký Blh 
ležiace v oblasti s vinohradníckou tradíciou a potenciálom výroby vysokokvalitného vína 
na sopečných svahoch Cerovej vrchoviny a priľahlej Juhoslovenskej kotliny. 

Muránska Zdychava – oblasť s rozptýleným osídlením 

Tvorba rozptýlenej osady v oblastiach s rozvinutou ťažobnou činnosťou bola spojená 
s ťažbou kovových ložísk, ťažbou dreva a vypaľovaním čierneho uhlia. V súčasnosti patrí 
do krupinsko-detviansko-rudohorskej oblasti (Thurzo, 1997). Osada mimo obce zmenila 
miestny prvotne iba poľnohospodársky model dvojreziduálneho obydlia špecializovaného 
na chov dobytka na trvalé kopaničiarske osídlenie (Podoba, 1997). Dodnes zo všetkých 
dedín v Gemeri je v obci Muránska Zdychava najviac pamiatok ľudovej architektúry  
(10 domov je chránených ako ľudový dom a sedem ako stodola), ktoré sú rozptýlené na 
ploche 2 858 ha (PÚSR, 2019).  

Brdárka – tradičné ovocné sady s dominantnými čerešňovými sadmi 

V obci Brdárka je registrovaná jedna z najväčších prirodzených kolekcií genetických 
zdrojov čerešní na Slovensku. Na území s rozlohou 650 ha sa vyskytuje 2 283 genotypov 
čerešní (Cerasus sp.) predovšetkým na úrovni krajových a starých odrôd a prirodzených 
semenáčov. Lokalizovaných bolo aj 184 genotypov jabĺk (Malus sp.), 15 genotypov 
hrušiek (Pyrus sp.) a 20 genotypov orechov (Juglans sp.). Vysoká variabilita bola zistená 
v prípade stromov, kmeňov, pukov, kvetov, listov a plodov (Ostrovský et al, 2008, 2011).  

Gemerské Dechtáre, Širkovce, Veľký Blh – územie s vinohradníckou tradíciou  

Gemerské Dechtáre, Širkovce a Veľký Blh majú tradíciu a potenciál pri pestovaní viniča 
na sopečných svahoch v Cerovej vrchovine. Vinohradníctvo v 14 – 16 st. v povodí Tisy 
v Maďarsku zasahovalo aj región Gemera na Slovensku. V 17 st. po  klimatických 
zmenách a vojne, a na konci 19. st. po kalamite spôsobenou inváziou vošky viničovej 
(Phylloxera vastatrix) vinohradníctvo v regióne upadalo a bolo nahradené pestovaním 
ovocia (Demo a kol., 2001). Na základe miestnych názvov môžeme uvažovať o rozšírení 
vinohradov aj v ďalších obciach: Chrámec (Vinohrady), Hodejov (Viničná dolina), Dlhá 
Ves (Viničný vrch, Rudolfove vinice), Kaloša (Vinohrady), Revúca (Nad viničkou).  

 

Záver 

Gemer môžeme na základe jeho excentrickej polohy vzhľadom k hlavných rozvojovým 
ekonomickým centrám Slovenska zaradiť medzi marginálne územia. Vzhľadom 
k prírodným podmienkam patria mnohé obce medzi poľnohospodársky znevýhodnené 
oblasti s environmentálnymi obmedzeniami. K hlavnému poľnohospodárskemu odvetviu 
by mohlo patriť pestovanie ovocia a vinohradníctvo, ale niektoré územia nie sú vhodné 
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pre poľnohospodárstvo. Ťažobná oblasť Jelšava-Lubeník je jedným z najviac 
zdevastovaných regiónov Slovenska s alarmujúcou mierou poškodzovania životného 
prostredia (Fazekaš et al., 2018). V týchto oblastiach by sa mala venovať väčšia podpora 
rozvoju CR, najmä baníckemu CR, geoturizmu, kreatívnemu CR a náboženskému CR. 
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