
Najdlhšia pseudokrasová 

slovenská jaskyňa je na Spiši 

Jaskyňa pod Spišskou, takto nazvali objavitelia podzemné priestory neďaleko 

Brutoviec v Levočských vrchoch. V priestoroch, ktoré miestni vnímajú ako dieru v 

zemi, jaskyniari postupne objavili až 746 metrov jaskynných chodieb. Svojimi 

rozmermi je tak Jaskyňa pod Spišskou najdlhšou pseudokrasovou jaskyňou na 

Slovensku. 

OBJAV JASKYNE  

BRUTOVCE. Diera nad obcou je známa miestnym ľuďom už z minulosti. Preskúmať 

ju si vzali za svoje jaskyniari zo Speleoklubu Šariš. Z diery nad obcou často 

vychádzala para, najmä vtedy, keď vnútri bolo teplo a vlhko, a vonku mráz. Do diery 

neraz padli aj zvieratá, ktoré tam nakoniec uhynuli. Jaskyniarov viedol Ján Vykoupil, 

objaviteľ tejto jaskyne. Keď dole spustil štvormetrové lano, s prekvapením  zistil, že 

to nebude ani zďaleka postačovať. Nakoniec sa pod ním ukázal jedenásťmetrový 

úzky komín, ktorým sa dostal až do jaskyne. O to väčšie prekvapenie na neho i jeho 

kolegov čakalo, keď zistili, že jaskyňa je dlhá niekoľko stoviek metrov.  

Pseudokrasové jaskyne vznikajú gravitáciou. Ide o veľké lavice hrubostenných 

pieskovcov, prekladané žilkami ílovcov. Tieto lavice sa postupne lámu a gravitácia 

spôsobuje ich posun. Väčšina týchto lavíc sa rozsype. V tomto prípade sa však 

pieskové lavice nepremleli, ostali neporušené. Jaskyňa je najdlhšou pseudokrasovou 

jaskyňou na Slovensku. 

DOMOV VZÁCNYCH NETOPIEROV 

Priestory jaskyne odhalili aj zaujímavé skutočnosti. V útrobách prebývajú vzácne 

druhy netopierov, dokonca sa tam zakorenil smrekovec červený. Jaskyňa nasáva, 

stropné pukliny sú vyhojené sintrovými brčkami, ktoré sa vyskytujú v jaskyni 

v sériách i jednotlivo. Ploché stropy – stopy po usadzovaní piesku v príboji, vlnky. 

V jaskyni je mokro, na mnohých miestach kvapká voda. Môžete tu spozorovať 3 

druhy netopierov, jednotlivo i v skupinách (netopier obyčajný, brvitý, podkovár 

malý). 



Jednotlivé časti podzemných priestorov jaskyniari pomenovali. Vstup je úzky, 

priepasťovitý s hĺbkou  - 10,8 m. Jaskyňa sa delí na Spišskú a Brutovskú vetvu, 

nazvanú podľa smeru, ktorým ide. Naľavo od priepasti chodba mierne klesá. Steny 

sú vysoké aj 8 m, šírka chodby je cca 3 m. Túto časť sme nazvali Jedáleň, lebo počas 

mapovania sme sa tu chodili najesť.  Ale nájdete tu i Valentovu či Mamičkinu 

galériu, Gabikino trápenie, Šlimači šľisk. Za skalným skokom je azda najvlhkejšie 

miesto v celej jaskyni. Voda tu skapáva z povrchu, neustále tu „prší“. Miesto sme 

nazvali „Dižďovica“. Za Timurovým dómom nasleduje Križovatka, Geometrická i 

Faraónova chodba (človek má pocit akoby bol v hrobke nejakého faraóna). Hoci 

jaskyňa nie je bežne prístupná verejnosti, jaskyniari zo Speleoklubu sa nebránia 

podzemnú krásu ukázať každému, kto prejaví záujem. 

„Určite je tu priestor na dobrodružný prístup spoznávania spolu so sprievodcom, samozrejme 

v čase, keď nehniezdia netopiere,“ doplnil M. Hajduk. Hoci sa jaskyňa nachádza v 

Levočských vrchoch, nad obcou Brutovce, svoje meno dostala podľa vrchu, ktorý sa 

nachádza severne od Brutoviec, a tým je kopec Spišská. 

Zdroj: kosice.korzar.sme.sk    autor: Mária Šimoňáková   

Zdroj: Františka Majerníčková – Gabriela Majerníčková – Peter Imrich 
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