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Regionálna rozvojová agentúra Rožňava 
Ul. Zakarpatská 19, 048 01  Rožňava, 

tel. č.: 058/7331384, fax: 058/7882340, 
e-mail: regag@stonline.sk 

 
 

Návrhový list 
“Regionálne jedinečnosti*/špecifiká okresu Rožňava“ 

 
1. Názov: Železná cesta 
2. Zaradenie podľa 
kategorizácie oblastí**: 

• kultúrne dedičstvo   
• prírodné a budované (umelé) prostredie človeka 
• poľnohospodársky a potravinársky priemysel   
• priemyselné a technické riešenia  
• turizmus a gastronómia 
• zdravie a životný štýl, šport 

3. Priradiť význam: • miestny  
• regionálny  
• národný  
• medzinárodný 

4. Umiestnenie, resp. 
lokalizácia: 

Betliar Kaštieľ a múzeum Betliar, areál bývalej železiarne – Nižná Maša 
Dobšiná Lanyiho huta, námestie, mestský úrad 
Drnava Pozostatky železiarne, štôlňa 
Gelnica banícke námestie 
Kluknava Štefánska Huta - drevený most 
Krompachy areál železiarní 
Kunova Teplica železiareň, zlievareň 
Margecany-Rolová Huta tunel 
Medzev pri hámri Slovenského technického múzea 
Moldava nad Bodvou pri kováčskej vyhni 
Nižná Slaná (TP - Etelka huta, mineralogická expozícia) 
Ochtiná expozícia v obecnej budove, expozícia pri Ochtinskej aragonitovej  
jaskyni 
Opátka v areáli bývalej správy mediarskych hámrov 
Orechová pivnica 
Rožňava pri baníckom múzeu, Mária Baňa 
Rudňany areál ťažnej veže jamy Mier 
Slavec Pozostatky vysokej pece 
Slavošovce tunel Slavošovce - Kopráš 
Smolník pri budove banskej komory 
Spišská Nová Ves námestie baníkov 
Spišské Vlachy pri kováčskej dielni 
Stratená Penzión Šafrán - železiareň 
Štítnik obecná radnica, (expozícia ŽC), vodný hrad, medený hámor 
Vlachovo kultúrny dom, kováčska dielňa, mlyn (TP - Karlova huta) 

5. Stručný popis, so 
zreteľom aj na históriu 
a jedinečný charakter: 

Železná cesta je súčasťou Európskej železnej cesty, ktorá formou kultúrnej turistiky 
prezentuje návštevníkom pamiatky baníckej a železiarskej tradície regiónu. Táto 
oblasť sa dlhé stáročia zaraďovala medzi najvýznamnejších producentov železa 
v Uhorsku. Vyrábalo sa tu najkvalitnejšie železo a preto ju nazývali železným 
srdcom Európy. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Železná cesta spoznáva bohatú históriu baníctva, hutníctva a hámorníctva v regióne 
Košického kraja. Nadväzuje na Európsku železnú cestu a má tri trasy: Medzevskú, 
Gemerskú a Spišskonovoveskú.  
Táto forma kultúrnej turistiky prezentujúca baníctvo a hutníctvo železa vznikla 
v spolupráci s odborníkmi regiónu v spoločnosti Bratstvo, RRA Rožňava, 
Technického múzea Košice, Hutníckej fakulty Technickej univerzity Košice 
a Slovenskej hutníckej spoločnosti. Slovenské trasy Železnej cesty vznikli                           
na základe uchovania histórie technických pamiatok a ich sprístupnenia pre rozvoj 
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cestovného ruchu. Železná cesta na Slovensku má vytvorené svoje prezentačné logo 
a nadväzuje na Európsku železnú cestu. Slovenská železná cesta bola pri príležitosti 
konferencie o Železnej ceste v rakúskom Waidhofene v roku 1998 prijatá                              
do projektu Európskej železnej cesty.  
Bohatá história Železnej cesty je od začiatku spojená s využívaním nerastného 
bohatstva Slovenského rudohoria. Ťažbou a spracovávaním kovov, hlavne železných 
rúd sa tieto regióny dlhé stáročia zaraďovali medzi najvýznamnejších producentov 
železa v Uhorsku. Vyrábalo sa tu najkvalitnejšie železo, ktoré sa spracovalo v 
tunajších železiarňach. Spracovanie železnej rudy sa vykonávalo v Slovenských 
peciach a potom vo vysokých peciach.  
Železná cesta predstavuje cestu ťažkej tvrdej práce baníkov v podzemí, prácu 
pracovníkov v hutníctve, ale aj cestu výroby a zručnosti našich predkov pri výrobe 
rôznych teraz už exponátov ktoré tu boli vytvorené. Potom sú to sprievodné 
podujatia a kultúra, ktorá ich spájala popri práci a bola akýmsi spojovadlom pri ich 
tvrdej práce. 
Železná cesta je formou kultúrnej turistiky, ktorá prezentuje návštevníkom pamiatky 
baníckej a železiarskej tradície regiónu. Tri bývalé zachovalé vysoké pece – Karlova 
huta vo Vlachove, Etelka v Nižnej Slanej a vysoká pec v Červeňanoch sú chránené 
ako vzácne technické pamiatky. Produktom konjunktúry železiarstva bol i rozkvet 
kultúry, umenia, remesiel a vzdelanosti, ktoré spolu s prírodnou scenériou 
a technickými pamiatkami vytvorili z tohto regiónu prírodné a kultúrne bohatstvo                 
s krásou obdivovanou návštevníkmi regiónu.   
Železnou cestou chceme ukázať hlavne technické pamiatky a exponáty, ktoré sú ešte 
zachovalé a ktoré chceme zachovať a odovzdať pre ďalšie generácie (Vysoká pec 
Etelka v Nižnej Slanej, Karlova huta vo Vlachove a Vysoká pec v Sirku - 
Červeňanoch). Preto aj trasu sme volili po týchto miestach. Táto trasa nie je nikdy 
uzavretá, lebo chceme aby sa občania a samosprávy sami zapájali do uchovania 
historických pamiatok. Preto budeme určité miesta dopĺňať podľa schopnosti tvoriť 
v jednotlivých lokalitách stále expozície, pamiatkové izby apod.    

7.  Udržateľnosť:  Vzácne technické pamiatky sú chránené pre poznanie svojej histórie a týmto 
produktom cestovného ruchu poukazujeme hlavne technické pamiatky a exponáty, 
ktoré sú ešte dostupné a ktoré chceme zachovať a odovzdať pre ďalšie generácie. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Železná cesta spoznáva v regióne bohatú históriu baníctva, hutníctva a hámorníctva 
od začiatkov kutacích prác až po rozvinutú výrobu vo vysokých peciach. Je formou 
kultúrnej turistiky, ktorá prezentuje návštevníkom pamiatky baníckej a hutníckej 
tradície regiónu.  

9. Zoznam zdrojov, 
v ktorých sa nachádzajú 
informácie o danej 
regionálnej jedinečnosti   
(napr. bibliografia, 
webové stránky, 
multimediálne zdroje): 

Analýza existujúceho stavu zastavení troch kultúrnych ciest na území Košického 
samosprávneho kraja: Gotická cesta, Vínna cesta, Železná cesta. 
Webstránky: 

www.viaregiaplus.eu 

10. Oficiálna webová 
stránka: 
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 Mapa ciest 

 

Príloha č. 2 Fotodokumentácia 
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Súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a na spracovanie 
vyhotovených fotografií a filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu 
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Boldiš, ako štatutárny zástupca Regionálnej rozvojovej agentúry Rožňava, 
IČO: 355 19 835, týmto čestne prehlasujem, že údaje uvedené v návrhovom liste a v jej prílohách sú 
pravdivé, presné a úplné. Podľa zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov,  súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním 
osobných údajov a podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským 
právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov so zverejnením návrhového listu a so spracovaním 
fotografií a filmov, ktoré tvoria prílohu návrhu.   
  
Meno a priezvisko, titul: Miroslav Boldiš, Ing. 
Funkcia: Riaditeľ 
Podpis:  
Dátum a miesto: 05.08.2015,  Rožňava 
 


