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Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií, Ústav zemských
zdrojov, Oddelenie geo a montánneho
turizmu v roku 2011 riešilo projekt

Banská cesta hornouhorskými
banskými mestami

Projekt bol riešený v spolupráci
s univerzitou v Miškolci Egytem

Filozofia projektu bola postavená tak, že boli zvolené centrá okruhov,
ktoré zodpovedali historickému baníctvu a zámerom vytvoriť turistické
okruhy okolo týchto historických banských miest

Jednotlivé trasy boli naviazané na
povodia tokov s centrami
v historických hornouhorských
banských mestách Gelnica, Smolník,
Rudabánya, Jasov, Telkibánya,
Rožňava a Spišská Nová Ves
Navyše do okruhu boli vložené
aj trasy okolo Košíc a Miškolca
s tým, že tieto predstavujú
historické banské školstvo
a Košice boli v stredoveku aj
významným centrom baníctva,
obchodu či mincovníctva

Najvýznamnejšie banské regióny v Karpatskej kotline ležiace v Uhorsku

1

2

3
4
5

1 Dolné Uhorsko
2 Horné Uhorsko
3 Nagybánya - Baia Mare
4 Transsylvánia
5 Južné Karpaty

Historické Uhorské banské regióny na území Slovenska
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1 Dolnouhorské banské
mestá s centrom Banská
Štiavnica
2 Hornouhorské banské
mestá s centrom Gelnica

Európska kultúrna cesta
vo východoslovenskom regióne
Východné Slovensko má veľký potenciál na vytvorenie medzinárodnej
Európskej kultúrnej cesty, ktorý je zachovaný vo forme hmotného a
nehmotného kultúrneho dedičstva Hornouhorských banských miest a na ne
nadväzujúceho početného a rozsiahleho historického technického,
obchodného, dopravného a kultúrneho zázemia
Zväz siedmich Hornouhorských banských miest (Gelnica, Smolník,
Rudabánya, Jasov, Telkibánya, Rožňava a Spišská Nová Ves) oficiálne vznikol
26. decembra 1487 na stretnutí v Košiciach, kedy boli spísané ich banské
práva na podklade gelnického banského práva, ale združenie už fungovalo
aj skôr
Tieto mestá tvorili významnú časť produkcie drahých kovov (zlato,
striebro, meď) a železa v Uhorsku

Problematika a filozofia kultúrnych ciest v Európe
Kultúrna cesta predstavuje cestu prepájajúcu kultúrne dedičstvo, ktorá vedie
priestorom a časom. Základom sietí kultúrnych ciest sú princípy, ktoré
reprezentujú hodnoty a prácu Rady Európy: ľudské práva, demokraciu,
kultúrnu diverzitu a cezhraničné porozumenie a výmenu.
Kultúrne cesty tak predstavujú kanál pre interkultúrny dialóg, pre podporu
vedomostí a porozumenia európskej kultúry. Cieľom vytvárania kultúrnych trás
je prezentácia Európy ako jednotného celku, ktorý prekonáva vzdialenosti,
hranice i jazykové bariéry.
Systém kultúrnych ciest zavádza do praxe základné princípy Rady Európy.
Ide o projekt založený na spolupráci kultúrneho a vzdelávacieho dedičstva
a turizmu, zameraný na rozvoj a propagáciu itinerára alebo série itinerárov,
sformovaných na historických trasách, kultúrnom koncepte, osobnosti alebo
fenoméne s nadnárodným významom a hodnotách pochopenia a rešpektu

História vzniku kultúrnych turistických ciest v Európe
V roku 1987 Rada Európy otvorila Program kultúrnych trás, ktorého hlavným
cieľom bolo oživiť kultúrne tradície známych ciest. Prvou otvorenou kultúrnou
turistickou trasou v Európe, ktorá zahŕňala viaceré cesty, bola trasa smerujúca
do španielskeho Santiaga de Compostela, po ktorej v stredoveku cestovali
pútnici z celej Európy
V súčasnosti tematické turistické trasy pokrývajú celoeurópsky priestor,
odzrkadľujú efektívnu a plodnú spoluprácu v oblasti výskumu, podpory
rozvoja povedomia o spoločnej histórii a európskom dedičstve, súčasnej
kultúrnej a umeleckej praxe ako i v oblasti kultúrneho turizmu a udržateľného
kultúrneho rozvoja.
Pole pôsobnosti tohto projektu bolo podporené a rozšírené prijatím rezolúcie
Výboru ministrov, stanovujúcej kritériá výberu tém a schvaľovania sietí.
Rezolúcia zároveň poverila Európsky inštitút kultúrnych trás v Luxemburgu
zodpovednosťou za koordináciu sietí, poskytovanie odbornej pomoci,
posudzovanie návrhov nových trás a budovanie Výskumného
a dokumentačného centra kultúrnych trás s cieľom prezentovať výsledky,
ktoré program zaznamenal

Popis požiadaviek potrebných pre certifikáciu kultúrnych ciest, kritériá
charakterizujúce povahu akceptovateľných tém, rôzne iniciatívy, ktoré by mali
byť implementované a charakteristiky európskych sietí, ktoré spravujú kultúrne
trasy na základe certifikácie Rady Európy, zahŕňajú dve rezolúcie - CM/Res
(2013)66 and CM/Res (2013)67.
Európsky inštitút kultúrnych trás bol zriadený ako súčasť politickej dohody
medzi Luxemburským kniežatstvom a Radou Európy. Od roku 1998 je jeho
poslaním zabezpečiť kontinuitu a realizáciu Programu kultúrnych trás v 50
krajinách Európskeho kultúrneho dohovoru v úzkej spolupráci s Radou Európy.
Európsky inštitút kultúrnych trás poskytuje poradenstvo pre kultúrne cesty
a certifikáciu projektov, projektových manažérov, výskumníkov a študentov,
spolupracuje s univerzitami v Európe aj mimo nej. Spolupracuje pri zriaďovaní
a prevádzkovaní trás, podieľa sa na akciách a výstavách, podporuje povedomie
o kultúrnych väzbách, cestovnom ruchu a životnom prostredí.

Vykonáva hodnotenie existujúcich trás a nových návrhov s využitím znalostí
rozsiahlej siete spolupracujúcich odborníkov, ktorých zaangažovali do tvorby
metodiky, propagácie a hodnotenia kultúrnych ciest.

Do súčasnosti bolo orgánmi Európskeho inštitútu kultúrnych trás
schválených 33 kultúrnych ciest križujúcich celú Európu, ktoré prepájajú
najväčší historický, prírodný a kultúrny potenciál Európy
Slovensko doposiaľ nemá v zozname Európskych kultúrnych ciest oficiálne
evidovanú žiadnu trasu. Na našom území však pracujú a sú oficiálne
podporované dve kultúrne cesty:
Železná cesta - u nás ju garantuje Ministerstvo hospodárstva
Gotická cesta - u nás ju garantuje Ministerstvo kultúry (2000)
Územím Slovenska parciálne prechádzajú aj tieto Európske kultúrne cesty
– Židovská (2005), Sv. Martina a Mózartova. V tomto roku (2016) sa o
prijatie uchádza Európska cesta Longobardov, ktorá by mala tiež
prechádzať územím Slovenska
Problematika Európskych kultúrnych trás je dostupná:
http://www.culture-routes.net/routes
http://culture-routes.net/sites/default/files/5.06_EICR_EBERTI.pdf
http://www.megalithicroutes.eu/en/cultural-routes-council-europe
http://www.culture-routes.net/projects
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodnaspolupraca/multilateralna-spolupraca/rada-europy-104.html

Na Slovensku pracuje niekoľko celoštátnych či regionálnych kultúrnych
ciest, napr. Magna Via (2011), Barborská cesta (2014), vínne cesty v rôznych
regiónoch (Malokarpatská, Nitrianska, Hontianska, Tokajská), Cesta
minerálnych prameňov, Karpatská drevená cesta, Kopaničiarska ovocnodestilátová cesty, Sklárska cesta...

Pripravovaný cezhraničný projekt Európskej kultúrnej
cesty vo východoslovenskom regióne
Riešiteľský kolektív pracovníkov Oddelenia geo a montánneho turizmu, Ústavu
zemských zdrojov, Fakulty BERG TU v Košiciach pod vedením
Dr. h. c. prof. Ing. Pavla Rybára, PhD.
Využitie podkladov z ukončeného projektu Hornouhorskej banskej cesty a využitie
výskumov a odborného potenciálu pracovníkov Oddelenia geo a montánneho turizmu
z problematiky hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom
na historické baníctvo
Rozšírenie trasy do prihraničných regiónov Maďarska, Rumunska (Sedmohradsko),
Ukrajiny (Podkarpatská Rus) a Poľska (Halič)
V súčasnosti je projekt v prvej fáze prípravy
Prebehli jednania s Košickým samosprávnym krajom a múzeami v Košickom regióne
(Slovenské technické múzeum v Košiciach a banské múzeá v Rožňave a Gelnici)
Prebehli aj prvé jednania s druhým zahraničným partnerom (prvým zostáva univerzita
v Miškolci v Maďarsku) s univerzitou AGH v Krakove v Poľsku
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