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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: Náučný chodník Železnej cesty v Čučme 

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: 

Kataster obce Čučma 
Banská obec Čučma leží v malebnej kotline v južnej časti Spišsko-gemerského 
rudohoria, pod horským masívom Volovských vrchov.  

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

Náučný chodník po železnej ceste bol slávnostne otvorený 4.5.2012. Na trase 
chodníka je umiestnených 8 informačných tabúľ.  
1. Banské pole Rozgang v Čučme 
Banské pole Rozgang sa nachádza na pahorkoch horského svahu, ktorý oddeľuje 
údolie Čučmy s Majerskou dolinou od Rožňavskej doliny. Významné dobývanie 
v banskom poli Rozgang bolo na žile Anna-Mária. Už od 13. stor. sa dobývala 
v banskom poli Rozgang zo štôlne s pôvodným názvom Czynkö Treibsacht (1498), 
Klinger Stolle (1718) a od roku 1743 Csengő bánya (Zvonivá). Spôsob stredovekého 
dobývania a tavenie striebornej rudy je zobrazený na olejomaľbe Metercia z roku 
1513. 
2. Gravitačná vodáreň pre mesto Rožňava 
Banské mesto Rožňava bolo zásobované pitnou vodou už od stredoveku. V roku 
1898 na základe projektu gravitačnej vodárne bola zdrojom vody horský potok Lúč 
s dĺžkou povodia 8,5 km, zbernou plochou 19,5 km a výškovým rozdielom 195 m. 
3. Banská obec Čučma 
Banská obec Čučma leží v kotline pod horským masívom vrchu Volovec-Skalisko, 
1293 m n. m.. Južné svahy Volovca nad obcou boli mimoriadne bohaté na rudné žily 
s obsahom drahých a farebných kovov. Prvý písomný údaj o obci je v listine 
zemepána – ostrihomského arcibiskupa Čanadína z 15. apríla 1339. 
4. Banské dielo – Kresanica v Čučme 
Pri razení banských diel a pri rozpojovaní hornín v podzemí za účelom získania rudy 
sa používali ručné pracovné nástroje - kladivo a želiezko. Ako pamiatka na túto dobu 
zostali v banských poliach rudných ložísk ručne razené banské chodby,                                    
tzv. kresanice. 
5. Banícka osada v Majerskej doline 
V ukončení Majerskej doline, v ktorej sú počiatky najstaršieho baníctva v Čučme, sú 
skalné rumoviská bývalej banskej osady. Lokalitu osady je možné identifikovať 
podľa kamenného múra, v ktorom sú viditeľné základy malých stavieb.  
6. Úpravňa  antimónových rúd v Čučme 
V roku 1900 pri ložisku postavili prvú mechanickú gravitačnú úpravňu. Úpravňa 
bola rekonštruovaná a v roku 1906 postavila ďalšiu úpravňu rudy pred ústím štôlne 
Klement. V roku 1931 bola postavená flotačná úpravňa a pracovala do roku 1967. 
7. Banské pole Matej – Vincent 
Západne 500 m od bývalej úpravne antimónovej rudy a budovy správy závodu sa 
dobývala žila Matej. Je to jedna z najväčších žíl antimonitového cca 8 km dlhého 
pruhu nad Čučmou. V pokračovaní zrudnenia smerom na SV sa nachádza žila 
Vincent s produktívnou dĺžkou 170m a hĺbkou 60 m. Spodná časť žily sa ťažila                   
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zo šachty Medená. V banskom poli Malvína, ktoré je uložené SZ od banského pola 
Matej, sa v Čiernej bani v rokoch 1939 – 1944 ťažila mangánová ruda. 
8. Banské pole Gabriela 
Banské pole Gabriela bolo najväčším ložiskom antimónového pruhu nad Čučmou. 
V žile bol prítomný chalkopyrit, pyrit a arzenopyrit s obsahom zlata v množstve                  
10 až 20 g/t.  
Ťažba antimonitových rúd bola ukončená v roku 1952. V súčasnosti tieto pamiatky                  
na banské ťažby využívame na rozvoj turizmu v rámci Železnej cesty. 

6. Odôvodnenie 
opodstatnenosti 
a dôležitosti 
predkladaného 
návrhu:  

Rudné žily v rajóne Čučmy sú súčasťou rožňavského rudného pola, ktoré 
reprezentuje jednu z najstarších a najvýznamnejších rudných oblastí  na Slovensku. 
V rudnom poli sa nachádzajú hydrotermálne kremeňovo-sideritovo-polysulfidické 
rudné žily, ktoré boli predmetom ťažby už začiatkom nášho letopočtu, počas 
stredoveku a ich intenzívna ťažba bola ukončená v roku 1993. V katastri obce 
Čučma sa rudná oblasť delí na dve skupiny. Severne od obce v rajóne Volovca sa 
nachádzali rudné žily s antimonitovým typom rudnej mineralizácie, južne od obce                          
v rudnom poli Rozgang to boli sideritovo-kremeňové rudy s polysulfidickým 
zrudnením. 
Opustené banské diela využívajú netopiere ako svoje úkryty. V tejto štôlni boli 
zistené nahromadené kopy trusu tzv. guana. V období zimovania upadajú do stavu 
tzv. hibernácie, ich telesná teplota sa znižuje a spomalia sa všetky životné procesy. 
V štôlni bol identifikovaný podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), pomenovaný 
podľa tvaru nosných výrastkov, ktoré pripomínajú podkovu. Zabaľuje sa do lietacích 
blán, visí na stropoch jednotlivo. Živí sa hmyzom, ktorý dokáže loviť aj v hustých 
lesných porastoch. Všetky druhy netopierov vyskytujúce sa u nás sú prísne chránené. 

7.  Udržateľnosť:  Náučný chodník v Čučme prispeje vo veľkej miere k informovaniu návštevníkov              
o význame tejto lokality a o časoch jej najväčšej slávy, keď sa tu ťažilo zlato, meď a 
antimón. Zároveň sa týmto obohatí tradícia cestovného ruchu v obci. 

8. Využiteľnosť, stav, 
perspektívy a potenciál 
využitia:  

Náučný chodník podporuje cestovný ruch, všeobecný záujem ľudí o región a okolitú 
prírodu, oboznamuje návštevníkov o histórii a zaujímavostiach regiónu, vytvoril 
nové rekreačné možnosti pre občanov ako aj turistov, návštevníkov, podporuje 
ochranu prírody, historických pamiatok. 

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

Brožúra Čučma – Banská obec Náučný chodník na Železnej ceste 
http://www.zeleznacesta.sk/index.php/sk/media-sk/cucma 

10. Oficiálna webová 
stránka: 

www.cucma.sk 
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PRÍLOHY 
Príloha č. 1 Trasa náučného chodníka  
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Príloha č. 2 Fotodokumentácia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 3 Informačná tabuľa č. 1 
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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: 01.09.2015,  Rožňava 
        

 
 

 


