
ŽELEZNÉ SRDCE 

 SLOVENSKA 

OBNOVA BANÍCKEJ HISTÓRIE V ĽUBIETOVEJ 
A JEJ VYUŽITIE PRE CESTOVNÝ RUCH  

 Cyklo –turistický  náučnýn chodník



PROJEKT OBNOVA  BANÍCKEJ  HISTÓRIE  V 
ĽUBIETOVEJ  A  JEJ  VYUŽITIE  PRE  CESTOVNÝ 
RUCH 
• Vznikol v spolupráci Občianskeho združenia LIBETHA a Obce Ľubietová  
•

•

•

•

•

•

•

• Cieľom projektu  je využitie  historického, prírodného a kultúrneho potenciálu územia 
Ľubietovej  - zachovaných dokladov montánnej histórie, prírodných a krajinárskych hodnôt 
pre rozvoj cestovného ruchu 

•  informovanosť verejnosti, návštevníkov o území s bohatou banskou históriou  a prírodnými 
zaujímavosťami 

• zachovávať a rozvíjať tradície a starobylé remeslá baníckeho mesta   

                                                    



SLOBODNÉ  KRÁĽOVSKÉ  BANSKÉ  MESTO  
ĽUBIETOVÁ  (1379 – 1863)

• Ľubietovský kataster je značne rozsiahly, geologicky  rôznorodý, s množstvom starých 
banských diel 

• Z historického hľadiska patrí oblasť Ľubietovej k najvýznamnejším rudným revírom na 
Slovensku , ťažili sa tu a spracovávali medené a železné rudy od praveku až do 20. 
storočia 

• Úspešne tu podnikal Thutzovsko – Fegerovský mediarsky podnik  s množstvom baní a 
hút

• Významný posun v rozvoji hutníckeho a zlievačského remesla  zaznamenala Ľubietová v 
roku 1642 vybudovaním závodu na výrobu mosadze 

• V Ľubietovej bola  vybudovaná  prvá vysoká drevouhoľná pec v Uhorsku  1692

• Až do začiatku 20. storočia pracoval železiarsky komplex  v časti Huta a  Tri Vody 

• Rozvinuté remeslá – baníctvo, hutníctvo, uhliarstvo, hrnčiarstvo, debnárstvo, včelárstvo...

•



Ľubietová  a krajina Slovenského Rudohoria – „železné 
srdce Slovenska „ má veľký  historický , prírodný a 
krajinársky potenciál  na rozvoj cestovného ruchu  



 PASPORT  MONTANISTICKÝCH  BANSKÝCH  DIEL 
V KATASTRI  ĽUBIETOVEJ  -  341 OBJEKTOV  

Montanistická štúdia Ľubietovej , SAŽP, Bohálová- Pachynger, 2014



KONFERENCIA  „ŠANCA PRE NEZNÁME KRAJINY“ 
      UMELECKÉ  SYMPÓZIUM  –  LIATINOVÉ  
SOCHY

                 Ľubietová  – Hronec  – Čierny Balog
                 PEC  -  PUDLOVŇA – ŽELEZNIČKA
          SYMBOLY REVOLÚCIE, POKROKU  a  ZMENY  



   

ODLIEVANIE    LIATINOVÝCH    SKULPTÚR  V  HISTORICKEJ  
KOPULOVEJ  PECI – DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ OZ LIBETHA 
– ĽUBIETOVSKÝ BANÍCKY A  HUTNÍCKY SPOLOK
   „POŽIČALI SME SI FORTIEĽ  A  UM  NAŠICH PREDKOV“  



OSÁDZANIE  SÔCH  NA  ANDEZITOVÉ KAMENE 
     ĽUBIETOVÁ  -  HRONEC  -  ČIERNY BALOG  

„UROBILI SME TO ABY PROCES TRVAL“
  



NOVÁ  CYKLO – TURISTICKO – VLAKOVÁ TRASA  



ŽELEZNÉ SRDCE  SLOVENSKA 
•  Východisko: Ľubietová   

• Trasa: Ľubietová  – Chata pod Hrbom, Tri Vody, Hronec, Čierny Balog - Ľubietová 

• Dĺžka: 45 km, prevýšenie 600 m , kombinovaný – pešo (cyklo) trasa Ľubietová-Tri Vody- Hronec, 
čiernohronská železnička Hronec-Čierny Balog

• Čas prechodu:  pešo Ľubietová – Hronec 10,5 hod., Hronec ( vláčik) - Čierny Balog 45 min 

• Počet zastávok: 8   

• Názvov informačného systému- andezitové  kamene, na ktorých sú umiestnené liatinové sochy s popisom 
:Ľubietová – Vstup do bane, Telo ako delo, Ľubietová Včelínec -  Vtáčiky, Ľubietová Chata pod Hrbom - 
Tichomír, Ľubietová – Červená jama – Pocta, Ľubietová - Vysoká pec Tri Vody, Hronec – Péch Antal, 
Čierny Balog – Na spoločnej vlne    

• Zameranie a typ chodníka:  história baníctva a železiarstva, geologický,prírodný, samoobslužný, okružný, 
peší, cyklo, kombinovaný s čiernohronskou železničkou, sezónny,  

• Náročnosť terénu: nenáročný,  

• Náväznosť na turistickú značku:  modrá, červená 

• Rok otvorenia, garant: 2014,  OZ LIBETHA, Obec Ľubietová, ČHŽ Čierny Balog

• Vydaný textový sprievodca: informačné centrum Ľubietová , popisky sa dajú stiahnúť do mob. telefonov 
– QR kód 

•  Aktuálny stav: náučný chodník je v prevádzke, v teréne sú  značky na kameňoch. Chodník je spoľahlivo 
vychodený, celá trasa je po asfaltových a lesných cestách, do lesa je vstup pre autá obmedzený 
rampami. 

•  

•



•   
Ľubietová – Banský portál
 

Ľubietová – Telo ako delo

Čelienec – Vtáčiky 

Chata pod Hrbom - Tichomír

Vysoká pec Tri Vody 

Červená jama –Pocta poslednému strelmajstrovi

Hronec – Péch Antal

Čierny Balog – Na spoločnej vlne



CYKLOPAS  -  ŽELEZNÉ  SRDCE  SLOVENSKA 
• zrodenie nového  turistického produktu  s použitím informačnej technológie QR kódov  

určeného pre jednotlivcov ale aj rodiny s deťmi

• zviditeľnenie a poznávanie historicky atraktívnej montánnej krajiny pomocou netradičného 
informačného systému – andezitové  kamene, kov, 

• zážitková turistika – po trase možnosť vidieť  zaujímavé a netradičné  miesta  a zažiť atrakcie, 
ktoré ponúkajú miestny podnikatelia    

• spolupráca  medzi  združeniami a podnikateľmi , ktorí spolupracujú na projekte  - vzájomné 
odporúčania, benefity pre tých, ktorí prejdú  ponúkanú trasu  

• zvýšenie návštevnosti  a udržanie turistov niekoľko dní v danom území

•  rozvoj a udržateľnosť služieb  v cestovnom ruchu

• možnosť ďalšieho rozširovania  cyklotrasy v rámci banského regiónu , zahusťovanie novými 
sochami,     

•

•     



                   DÔLEŽITÉ   FOTO   PRI
      TICHOMÍROVI       A        VYSOKEJ PECI      

Chata pod hrbom  -  Tichomír Tri Vody – Vysoká pec 



ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA  – PEČIATKOVÉ STANICE - 
BENEFITY PRE NAVŠTEVNÍKOV 



     

•

                 Ďakujem  za  pozornosť 
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