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Dátum: 28.7.2018

( Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 456 m
Dĺžka trasy: 6 km
Čas bez prestávok: 2:22 hod.

Prevýšenie: 1014 m
Dĺžka trasy: 22,5 km
Čas bez prestávok: 7:33 hod.
Prevýšenie: 675 m
Dĺžka trasy: 16 km
Čas bez prestávok: 5:13 hod.
Prevýšenie: 370 m
Dĺžka trasy: 11,5 km
Čas bez prestávok: 3:34 hod.
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Ľubietová 
O Ľubietovej až do jej povýšenia na mesto, niet v 
listinách žiadnej zmienky. Rok udelenia mestských 
výsad je tak zároveň aj rokom prvej historickej zmienky.
Mestské výsady udelil Ľubietovej kráľ Ľudovít Veľký 
roku 1379 - zároveň ju obdaril predbežnými slobodami. 
Roku 1392 boli všetky práva rozšírené o právo 
slobodnej voľby mestského richtára. V nasledujúcich 
rokoch získava Ľubietová ďalšie výsady a rýchlo sa 
rozvíja. Roku 1384 kráľovná Mária obdarúva mesto 
právom mlyna, jatky a kúpeľného domu, roku 1405 a 
1434 kráľ Žigmund ho oslobodzuje od platenia 
poplatkov a desiatkov patriacich ostrihomskému 
arcibiskupovi. Kráľovná Barbora oslobodila mesto od 
platenia mýta a kráľ Matej riku 1470 a 1471 od platenia 
akýchkoľvek poplatkov v celom Uhorsku. Kráľ Vladislav 
II. Jagelonský roku 1496 povoľuje ľubietovským 
občanom slobodný pohyb po celej krajine a roku 1519 
kráľ Ľudovít II. voľné obchodovanie po celej krajine.
Slávu privilegovaného banského kráľovského mesta 
prinieslo Ľubietovej bohatstvo rúd. V minulosti sa v 
okolí ťažilo zlato, medené a železné rudy. 
Najvýznamnejšími medenými rudami ľubietovského 
revíru boli chalkopirit a tetraedrit. V súčasnosti sa tu v 
menšej miere nachádzajú druhotné minerály - 
malachit, azurit, euchroit, olivenit, pseudomalachit a 
libetenit, ktorého pamätným náleziskom je práve 
Ľubietová.
Dejiny Ľubietovej sú od najstarších čias nerozlučne 
späté s dejinami baníctva a hutníctva. Najväčšiu slávu 
jej v minulosti priniesla ťažba a spracovanie medených 
rúd. Roku 1433 husiti zaútočili na bohaté banské 
mestá, aby oslabili moc svojho úhlavného nepriateľa 
Žigmunda. Pri tejto výprave bola zničená aj Ľubietová a 
jej baníctvo na 40 rokov takmer zaniklo. Na prelome 20. 
30. rokov 15. storočia celú produkciu ľubietovských 
baní ovládol Ján Falbrecht. V nasledujúcich rokoch až 
do roku 1564 sa vo vlastníctve baní striedali 
ľubietovský a banskobystrickí podnikatelia, potom 
prebrala správu nad baňami banská komora. Roku 
1610 prebrala bane do vlastných rúk Ľubietová
Nová významná etapa ľubietovského mediarstva sa 
začína roku 1642, jedine ľubietovská meď po vyčíslení 
mala takú kvalitu, že sa hodila na výrobu mosadze, 
ktorá bola výhodnejšia, ako obchod s meďou.
Od roku 1700 sa medená ruda ťaží už len sporadicky a 
posledná zmienka o ťažbe medenej rudy je z roku 

1872.
Po úpadku mediarstva si mesto našlo čiastočnú 
náhradu v ťažbe a spracovaní železnej rudy. 
Železiarstvo ale nikdy nedosiahlo takého rozkvetu ako 
mediarstvo.
Významným medzníkom vo vývoji ľubietoského 
železiarstva bol rok 1692, kedy tu bola postavená prvá 
vysoká pec v Uhrosku. Podľa niektorých archívnych 
prameňov boli v ľubietovskej maši uliate súčiastky na 
prvý parný stroj postavený roku 1722 v Novej Bani, 
ktorý slúžil na čerpanie vody z baní.   

Strelníky
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1465 
pod názvom Saiba – ide o privilégium kráľa Mateja 
Korvína, v ktorom kráľ potvrdzuje staršie výsady 
kráľovského mesta Ľubietová, ktoré boli zničené počas 
husitských vojen. Z textu vyplýva, že Saiba existovala 
už pri vpáde husitov v roku 1433 a môžeme 
predpokladať, že obec vznikla už niekedy medzi rokmi 
1379 a 1433. Neskôr sa názov obce menil na Saiby 
(1629), Schajba (1786), Šajba (1920) až do dnešného 
názvu Strelníky (1948).
Strelníky teda vznikli ako poddanská obec mesta 
Ľubietová. Ich zemepánom bolo mesto Ľubietová, jemu 
patrila všetka pôda, na ktorej Šajbania žili a tam aj 
odvádzali poddanské dávky. Keďže Ľubietová bola 
banským mestom, aj Šajba bola podriadená záujmom 
banského podnikania. Vplyv nemeckého meštianstva, 
ktoré sa tu usadilo sa zachoval až dodnes v miestnych 
názvoch, napr. názov obce zrejme pochádza z 
nemeckého Die Scheibe (terč). Tu môžeme vidieť 
spojitosť s minulosťou - keďže v obci boli usadení 
strelci, ktorých Ľubietová najímala na zabezpečenie 
svojej obrany. V čase mieru pracovali ako roľníci, v 
prípade nebezpečenstva nastúpili do zbrane.
V 16. – 17. storočí útočili na krajinu Turci a to prinútilo 
banské mesto zvýšiť svoju obranyschopnosť. Z 
preľudnených severných oblastí prichádzali poddaní, 
ktorí sa usádzali na panskej pôde, kde im vydeľovali 
usadlosti, tzv. majere. Stopy po nových usadlíkoch sa 
zachovali v priezviskách a prímeniach obyvateľov 
(Majer, Oravčan, Turčan, Ľupták a iné). Turci rabovali 
na strednom Slovensku už od roku 1552, a tak okrem 
vojenskej sily bolo treba robiť aj konkrétne opevňovacie 
práce. Ľubietová bola čiastočne chránená hustými 
lesmi, no to nebolo dostačujúce, a tak bol v Ľubietovej 

vybudovaný mestský hrad a bola vystavaná aj 
predpevnosť palisadového typu okolo Šajby (v roku 
1576). Turci po prvýkrát zaútočili dňa 6. novembra 1577, 
kedy vyplienili Šajbu a Hrochoť, veľa ľudí pozabíjali 
alebo odvliekli do zajatia. O štyri dni neskôr (10. 
novembra) opäť odvliekli z dediny ďalších 20 osôb. V 
zime v roku 1579/1580 Turci opäť spustošili a vypálili 
obec.
V decembri 1629 dostali Šajbania dokonca výhražný list 
od jágerských spahiov Omara pašu. Existencia tohto a 
ďalších listov je dôkazom, že Turci považovali Strelníky 
za strategicky dôležité miesto. V roku 1652 sa turecké 
oddiely opäť pohybovali v blízkosti Šajby, ale o bojoch 
nie sú záznamy. 

Hrb
Hrb je geografickým stredom Slovenska. Stredová 
poloha Hrbu je vypočítaná pomocou geometrických 
priesečníkov.
Vrchol Hrbu tvorí impozantné, miestami až 40 metrov 
vysoké skalné bralo, spadajúce kolmou stenou na sever 
a západ. Poskytuje nám výhľad na všetky svetové 
strany s výnimkou juhu, na bezprostredné malebné 
okolie lúk, hlbokých lesov a horských dediniek Poľany a 
Veporských vrchov, ale taktiež aj na západnú časť 
hrebeňa Nízkych Tatier od Prašivej až po Ďumbier, za 
dobrej viditeľnosti možno zazrieť až Kráľovu hoľu a cez 
nízkotatranský hrebeň aj najvyššie štíty Vysokých 
Tatier. Smerom na západ a severozápad dominujú 
pohľadu vrcholy Veľkej Fatry, Kremnických vrchov a 
Vtáčnika, na východ zasa rudohorské diaľavy.            

Poľana
Od smerovníka Bukovina pôjdeme po modrej značke 
okrajom kaldery sopky Poľana. Pôvodne to bol 
stratovulkán, čiže kužeľovitá sopka s pomerne malým 
kráterom, vrstvená z rôznych sopečných hornín, akou je 
napríklad slávna sicílska Etna alebo japonská 
Fudžijama. Z jej gigantického kužeľa sa zachovala len 
základňa s priemerom 18 kilometrov.
Rekonštrukciou pôvodného kužeľa podľa rozlohy a 
sklonu jeho zachovaných zvyškov vedci usúdili, že 
vrchol sopky sa týčil o dobrý kilometer nad súčasným 
najvyšším bodom Poľany. Žeravá magma vychádzala z 
útrob zeme gigantickým, 2 kilometre širokým komínom, 
ktorý stál presne na mieste, kde sa dnes čupia chalúpky 
horskej osady Kyslinky v Hrochotskej doline. 

H
rb

C
h
a
ta

 p
o
d
 H

rb
o
m

V
e
p

o
r 

1
2
6
4
 m

n
m

B
u
ko

vi
n
a

S
tr

e
ln

ík
y

Ľ
u
b
ie

to
vá

Geografický stred Slovenska
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