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(Tiesňové volanie: 

112

Prevýšenie: 888 m
Dĺžka trasy: 13,2 km
Čas bez prestávok: 5:15 hod.

Prevýšenie: 1038 m
Dĺžka trasy: 15,7 km
Čas bez prestávok: 6:20 hod.

Prevýšenie: 275 m
Dĺžka trasy: 4,3 km
Čas bez prestávok: 1:40 hod.

Parametre trasy:
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Lokalita: Veporské vrchy
Akcia:     Zbojská
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Sedlo Zbojská
Sedlom prechádzala cesta spájajúca Gemer a Horehronie. 
územie medzi Breznom a Tisovcom bolo riedko osídlené, 
využívané na pasenie oviec. Ideálne miesto na vykonávanie 
zbojníckej činnosti. Zbojníkov sa tu vystriedalo veľa a tak toto 
miesto dostalo názov Zbojská.      

Legenda o zbojníkovi Jakubovi Surovcovi
Životný príbeh zbojníka Jakuba Surovca sa odohrával v 
časoch stavovských povstaní, ktoré prehlbovali feudálnu 
krízu a boli príčinou neznesiteľného vykorisťovania 
poddanstva. Odvážni príslušníci poddanskej chudoby radšej 
volili rozchod s feudálnym poriadkom hoci vedeli, že tento 
rozchod môže mať jednoznačný koniec - šibenicu.

Jakubova cesta začína v roku 1715 v tisovskom Hámre, kde sa 
jeho rodičia usadili a splodili dvoch synov. Starší brat Ondrej 
sa vyučil za súkenníka a neskôr aj jeho syn a vnuk prebrali 
Ondrejovo remeslo. Mladší Jakub vyrástol pri rodičoch a na 
okolitých salašoch sa zaúčal valašskému kumštu. Pre krádež 
oviec bol Jakub väznený v Rimavskej Sobote a 
banskobystrickou komorou odsúdený na 200 palíc. Po 
prepustení opäť valašil pri Muráni, Muránskej Lehote a v 
Tisovci.

Na potulkách po salašoch sa zoznámil s Martinom 
prezývaným Poliak pôvodom z poľského Podhalia, ktorý ho 
zlákal na zboj a na jar roku 1739 sa Jakub pridal do jeho 
zbojníckej družiny. V roku 1740 však Jakub, sťa by ostrieľaný 
zbojník známy svojou silou a odvahou, zakladá vlastnú 
zbojnícku družinu ku ktorej sa Poliak pridáva ako jeho pravá 
ruka.

Družina Jakuba Surovca organizovane zbíjala na Horehroní a 
svoj rajón rozšírili od Lučenca, cez Oravu až po Nowy Targ. V 
družine Jakuba Surovca platil prísny zákon zbojníckej 
disciplíny a pri každom členovi trval na tom, aby plnil 
zbojnícku prísahu v plnom rozsahu. Pri svojich prepadoch boli 
čoraz odvážnejší a feudálna vrchnosť si s nimi nevedela rady, 
preto páni z Brezna a Zvolenskej stolici pripravili plán na ich 
dolapenie a 16. septembra 1740 po boji, v ktorom bol aj 
Jakub Surovec zranený, ho lapili v Lopušného krčme na území 
dnešnej Pohronskej Polhory i s jeho kamarátom Tomášom 
Gregušom. Po výsluchu bol Jakub Surovec odsúdený na smrť 
lámaním na kolese. Rozsudok znel nasledovne: "Za tieto 
spomenuté a ním prezradené veľké, kruté priam barbarské 
činy, keďže pri podobných veľkých zločinoch bolo zvykom 
udeliť aj ťažší trest a keďže sa predovšetkým berie do úvahy 
okolnosť, že pred troma rokmi zúčastnil sa vykradnutia 

kostola vo Valaskej, odsudzuje sa na trest na koleso, aby jeho 
údy počnúc hlavou boli polámané a potom jeho mŕtvola 
kolesom znetvorená bola vystavená na kríži." Tento 
rozsudok bol vykonaný na šibeničnom vrchu Viselnice nad 
Breznom.

Staršia tradícia i odborná spisba ho nesprávne pokladala za 
jedného z príslušníkov jánošíkovskej družiny, avšak Surovec 
sa narodil až 2 roky po poprave Juraja Jánošíka. V ľudovej 
tradícii sa pokladal za jedného z najvýznamnejších ľudových 
zbojníckych hrdinov na Slovensku i v Poľsku. Jeho pôsobenie 
ako zidealizovaný príklad protifeudálnej revolty, sa zachovalo 
v ľudovej slovesnosti, v hudbe i vo výtvarnom prejave.

Pohronská Polhora
Obec Pohronská Polhora bola založená v r. 1786. Za prvú 
písomnú zmienku o obci možno považovať zápis vo farskej 
kronike, ktorý previedol prvý duchovný správca polhorskej 
farnosti, piaristický kňaz Štefan Fidray. Stalo sa tak ihneď po 
príchode prvých osadníkov, ktorí prišli do tejto lokality z 
jedenástich osád hornej Oravy. Ich príchod bol podmienený 
žiadosťou Gemerskej a Zvolenskej župy, ktorú predložili na 
sneme v Prešporku. Územie medzi mestami Breznom a 
Tisovcom bolo neobývané. Približne v strede cesty stál 
murovaný hostinec a útulok pre zvieratá a povozníkov – 
halaš. Tento hostinec s útulkom dalo postaviť mesto Brezno v 
r. 1726. Časté zbojnícke prepady cestujúcich, ktorí 
prepravovali rôzny tovar a peniaze z Gemera do Zvolena a 
opačným smerom, prinútili vrchnosť k tomu, aby tu bola 
založená osada. Bola najmladšou osadou mesta Brezna a 
administratívne sa od neho odčlenila až v r. 1888, kedy sa v 
Polhore vytvoril samostatný notársky úrad. Svoj názov 
dostala osada pravdepodobne od názvu Oravskej Polhory, 
odkiaľ taktiež prišli prví osadníci. Nielen bezpečnostné 
dôvody ovplyvnili vznik osady. V nemalej miere to bol aj 
bohatý výskyt ložísk železnej rudy v okolitých lesoch. 
Najväčšie ložiská sa našli v Kubickej, Baniarskej a Nogovej. 
Drevo malo zase slúžiť k páleniu dreveného uhlia, 
potrebného k výrobe železa. K realizácii celého tohto zámeru 
došlo po postavení vysokej pece v neďalekej Michalovej v r. 
1792. Táto vysoká pec produkovala 2000 ton surového 
železa ročne a bola v prevádzke do r. 1877. Po otvorení 
Železiarní v Podbrezovej jej činnosť začala stagnovať, až došlo 
k jej úplnému zrušeniu. Pôvodným zamestnaním prvých 
obyva te ľov  Po lhory  bo lo  po ľnohospodárs t vo ,  
drevorubačstvo a povozníctvo. V r. 1880 bola postavená v 
obci parná píla a v r. 1890 píla v Kubickej a tzv. Dubáreň, 
ktorá spracovávala kôru zo stromov. Upravená kôra sa 
používala ďalej na výrobu kožených remeňov. V týchto 

prevádzkach našli zamestnanie aj obyvatelia Polhory. Život 
osady ovplyvnilo aj vybudovanie železničnej trate Brezno – 
Polhora v r. 1895 a jej pokračovanie až do Tisovca v r. 1896. 
Po duchovnej stránke sa o obyvateľov Polhory starali 
breznianski piaristi. Prvý kostol bola vlastne vysvätená izba 
rodinného domu, kde sa vykonávali bohoslužby. Terajší 
kostol sv. Michala postavený v klasicistickom štýle bol 
postavený v r. 1808. Zvonica bola postavená v r. 1843. 
Cirkevná rímsko-katolícka škola bola najskôr drevená, neskôr 
murovaná. Presný rok jej výstavby nie je známy. Z 
historického hľadiska je zaujímavý starý polhorský cintorín, v 
ktorom sa zachovalo viac ako sto liatinových krížov, ktoré 
vyrábala Zlievareň Hronec na začiatku 20. storočia. Je to 
najrozsiahlejší výskyt týchto krížov na Hornom Pohroní. Život 
obyvateľov Polhory od prvopočiatkov nebol jednoduchý. 
Bieda, hlad, choroby, prepady divou zverou a požiare boli ich 
častými hosťami. V r. 1873 zachvátila Polhoru veľká epidémia 
cholery. V uvedenom roku zomrelo na jej následky až 237 
ľudí. Najstrašnejší požiar v dejinách obce vypukol 2. augusta 
1942, kedy vyhorelo 158 domov a hospodárskych stavísk. Na 
pomoc postihnutým bola vyhlásená celoštátna zbierka. Po 
osobnej návšteve ministra vnútra Alexandra Macha bolo 
rozhodnuté, že 42 rodín, ktoré zostali úplne bez prístrešia, sa 
odsťahuje do obce Ploské v prešovskom okrese. Tu na pôde 
bývalého veľkostatku boli pre tieto rodiny postavené domy. 
Obec dostala názov Nová Polhora.

Ozubnicová železnica
Čo je zubačka? Vo výnimočných terénnych pomeroch, kde 
by prekonanie prekážok adhéznou železnicou (využívajúcej 
len trenie medzi kolesom a koľajnicou) bolo neúnosne 
finančne náročné alebo nemožné, využívalo sa ozubené 
koleso rušňa, zapadajúce do ozubeného hrebeňa medzi 
koľajnicami. 

  Ozubnicová železničná trať Tisovec - Pohronská Polhora 
vznikla v roku 1896, najmä pre potreby rozvíjajúceho sa 
hutníckeho priemyslu. Keďže jej pôvodné ozubnicové 
zariadenie šťastne prežilo obdobie útlmu výroby železa v 
druhej polovici 20. storočia, mohla sa železnica stať v roku 
2008 kultúrnou pamiatkou. Na základe jedinečnej akvizície 
ozubnicového parného rušňa zo zrušenej rumunskej 
ozubnicovej železnice sa táto slovenská železničná trať stala 
jediným miestom v Európe, na ktorom si je možné v plnosti 
vychutnať dávno zabudnutý zážitok jazdy ozubnicovým 
parným vlakom na železnici normálneho rozchodu. 
                       
 Zdroje: wikipedia, weby: obec Pohronská Polhora,salaš  
Zbojská, zubacka.sk
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