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Dátum: 6.4.2019

( Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 250m
Dĺžka trasy: 4,6 km
Čas bez prestávok: 1:20 hod.

Prevýšenie: 495 m
Dĺžka trasy: 21 km
Čas bez prestávok: 5:25 hod.

Parametre trasy:
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Javorie

Túru začíname v osade Zaježová, ktorá leží na 
južných svahoch pohoria Javorie. Pohorie je reliktom 
treťohorného stratovulkánu tvoreného vrstvami 
pevných lávových prúdov a vulkanoklastikami.
Zo severu má strmý nástup, smerom na juh sa pomaly 
zlieva s nížinou. Najvyšší vrch je Javorie (1 043,7 m n. 
m.) na okraji vojenského obvodu Lešť. 

Zaježová

Kedysi bola Zaježová samostatnou obcou, dnes je 
súčasťou obce Pliešovce. Svojho času tu žilo viac než 
600 ľudí, no tí z dediny pomaly odchádzali do väčších 
miest, až domy zostali prázdne. Po roku 1989 čaro 
opustených lazov objavila skupinka ľudí, ktorí sa 
zaujímali o tradičné remeslá a vytvorili tu školu ľudovej 
kultúry. Po čase sa tam mnohí rozhodli natrvalo 
presťahovať. Odvtedy sa v Zaježovej premlelo mnoho 
ľudí, ktorí chceli aspoň na chvíľu utiecť pred 
uponáhľaným životom v meste a nájsť rovnováhu. 
Niektorí prišli na exkurziu či krátky pobyt, vyskúšali si 
žiť tak, ako kedysi žili aj naší predkovia a mnohí 
zostali. Zaježová ponúka jedinečnú skúsenosť, ako 
vypnúť od všetkého, nadviazať priateľstvá a 
objavovať nové veci. Je miestom pre ľudí s otvorenou 
mysľou. Niektorí miestnych považujú za čudákov, no 
oni majú jasno. Chcú žiť pokojne, v súlade s prírodou.

Sása

Prvý písomný záznam sa datuje do rokov 1332 a 
1337. Vtedy sa Sása spomínala v pápežských 
desiatkach. 
Chotár Sásy patril do veľkého Zvolenského lesa. A 
keďže bol veľký, mal aj veľa strážcov, ktorí žili v 
osadách. Takouto osadou bola i Sása. Vpád Tatárov (v 
roku 1241) ju však zničil. Panovník Belo IV. sa 
rozhodol ju osídliť, vniesť do nej opätovne život. 
Pozval do týchto končín Sasov - Nemcov a daroval im 
pôdu. Sasania priniesli so sebou aj meno pre novú 
osadu: Plieszen,Pleuszen, či Schonau...
Sása až do roku 1351 patrila Dobronivskému panstvu. 
V tomto roku dostala mestské privilégiá, rovnaké ako 
mala Dobrá Niva a Babiná. Mestečko Sása žilo až do 

16. storočia pokojným životom, až kým Turci po 
víťaznej bitke pri Moháči (1526) neovládli dolné 
Uhorsko. A tak sa aj Sása ocitla v bezprostrednom 
nebezpečenstve. V týchto aj pre Sásu ťažkých časoch 
vybudovali okolo katolíckeho kostola pevnosť. Bola z 
niekoľkých valov a priekop vysokých a širokých dva 
metre. Stráže z veže pevnosti sledovali pohyb 
nepriateľa a dovideli až na Tanistvár v Krupine, Sitno i 
ďalšie kopce. Pevnosť mala 50 člennú posádku. 
Význam Sásy vzrastá najmä v roku 1562, keď sa 
stáva ochrano baštou pred Turkami. 

Krutý bol rok 1644. Turci napadli Sásu, vyrabovali 
katolícky kostol a mestečko spustošili tak, že ostalo 
len sedem poškodených domov. Do zajatia odvliekli 
veľa žien. Vo viedenskej bitke v roku 1683 Turci utrpeli 
porážku a natrvalo opustili Uhorsko. V Sáse však 
nezavládol pokoj, pretože majitelia dobronivského 
panstva Esterházyovci, nútili svojich poddaných v 
Sáse k ďalším povinnostiam.

Babiná

Uhorský panovník Belo IV. udelil v roku 1254 mestské 
privilégia. Privilégia potvrdil v roku 1270 aj uhorský 
panovník Štefan V. Z 15. stor. sa zachovala prvá 
pečiatka s erbom. Táto má v priemere 40 mm.V strede 
sv. Juraj na koni. 
Mestečko Babiná sa rozrastalo a nadobúdalo 
charakter mesta. Nemeckí obyvatelia Babinej sa 
zaoberali baníctvom. Hrozili i nebezpečenstvá v 
podobe tureckej okupácie. V r. 1614 Babinú zastihlo i 
zemetrasenie. Prevažná časť obyvateľstva sa 
zaoberala poľnohospodárstvom - obrábaním pôdy a 
chovom dobytka.

Banský Studenec

V historických záznamoch sa obec spomína v roku 
1266 ( Kulpach ) ako nemecká osada. Patrila Banskej 
Bystrici. 
Traduje sa, že prví osadníci sa tu usadili, aby ryžovali 
zlato v potoku tečúcom smerom do Sv. Antona. 
Nasvedčuje tomu aj pôvodný názov Kolpachy (asi z 
nemeckého Goldbach, zlatý potok), ktorý domáci 

používajú dodnes. Ako Villa Kulpach sa spomína už v 
latinskej listine z roku 1266. Chotárom viedla dôležitá 
poštová cesta Magna Via, ktorá spájala Banskú 
Štiavnicu s Európou. Obyvateľstvo sa živilo 
baníctvom, hutníctvom, rúbaním dreva pre potreby 
banskej činnosti a pálením uhlia. V tých časoch mala 
obec okolo 1200 obyvateľov. Banskí odborníci 
spochybňujú legendu o ryžovaní zlata v Studenci. 
Potok vraj nemal odkiaľ prinášať zlato, pretože v 
blízkom okolí žiadne povrchové ložiská neboli. Názov 
Kulpach teda asi nie je odvodený od slova Gold, ale od 
prídavného mena kalt, studený. Z toho potom názov 
Banský Studenec.

Veľké Kolpašské jazero

Jedná sa o umelú nádrž – tajch, ktorá bola 
vybudovaná pre banské potreby ešte v 18.storočí. V 
Banskom Studenci sa nachádzajú dve vedľa seba 
ležiace Kolpašské (Studenské) jazerá. V súčasnosti 
sa menšie z nich využíva prevažne na rybolov. Väčšie 
jazero je určené aj pre letnú rekreáciu. Voda v jazere je 
priebežne kontrolovaná a je dostatočne kvalitná na 
kúpanie.

Štiavnické vrchy

Št iavnické vrchy sú sopečným pohor ím,  
zaraďovaným k neovulkanitom. Ako celok tvorí 
pozostatky Štiavnického stratovulkánu. Je budované 
andezitmi, ryolitmi, brekciami a tufmi. Územie je 
mimoriadne bohaté na výskyt minerálov (približne 140 
druhov a odrôd minerálov) a drahokovných rúd, v 
minulosti intenzívne ťažených.

Štiavnický stratovulkán 

je relikt stratovulkánu, ktorý v spodnom badene, 
sarmate (stredný miocén, asi pred 16,5 miliónmi 
rokov) po panón (vrchný miocén, asi pred 9 miliónmi 
rokov) existoval na území Slovenského stredohoria. 
Názov stratovulkánu je odvodený od Banskej 
Štiavnice, ktorá dnes leží v jeho poklesnutej kaldere. 
Odhaduje sa, že stratovulkán bol pôvodne vysoký do 
4 km a zaberal asi 2 200 km² (priemer 53 km).

Veľké Kolpašské (Studenské) jazero


