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1. ZUBAČKA

2. LANOVKA

3. NATURA 2000

4. KLOPAČKA

5. ŠTOLŇA ZUZANA

6. PEKÁRNIK

7. STEINBRUCH

8. WILHELM II.

9. WILHELM III.



1. ZUBAČKA

2. LANOVKA

3. NATURA 2000

4. KLOPAČKA

5. ŠTOLŇA ZUZANA

6. PEKÁRNIK

7. STEINBRUCH/
UHLIARSTVO

8. WILHELM II.

9. WILHELM III.

V roku 1884 bola postavená v Žakarovciach prvá 
banská zubačka v Rakúsko-Uhorsku. 
Železnička –zubačka bola zriadená pre zvážanie rudy z 
bane Zuzana do úpravne rudy v Mária hute, kde sa 
spracovávala, pražila a železnicou prepravovala na 
ďalšie spracovanie do železiarenských hút. Zubačka 
bola 3,9km dlhá mala päť zastavení - štôlní, kde každý 
pracovný deň bol vývoz z inej štôlne. Po ukončení 
činnosti bola zubačka presťahovaná do Tatier na 
Štrbské pleso .

Pokračovanie baníckeho chodníka je pri požiarnej 
zbrojnici dvojicou tabúľ. Tabuľa, ktorá nás prevedie 
obdobím existencie lanovky z bane a závodu Zuzana do 
Kluknavy – Štefanská huta. 

Tretia tabuľa je o prehľade vtákov na území obce 
Žakarovce, ktorá patrí do oblasti chráneného vtáčieho 
územia Volovské vrchy, ktoré je zaradené v sústave 
chránených území európskeho výzanmu Natura 2000. 
Je možné dočítať sa aké vtáctvo hniezdi na našom 
území.

Nachádza sa pred architektonicky nádhernou 
budovou, ktorá je bývalou budovou kancelárií banskej 
a hutnej spoločnosti v Žakarovciach. Klopačka je 
zariadenie, ktoré slúžilo na zvolávanie baníkov do 
práce ale aj pre signalizáciu nešťastí v bani, požiarov a 
podobne. Pôvodne bola klopačka na streche tejto 
budovy. Veža vznikla ako symbol v blízkosti miesta, kde 
bola inštalovaná kedysi. Na fotografiách je možné 
vidieť ako vyzerala fabrika bane v medzivojnovom 
období .

Realizovaná replika dvojportálu dopravnej štôlne bane 
Zuzana. Jedinečnosť stavby je dvoj vstup do štôlne aký 
na Slovensku je len Žakarovciach. Dopravná tepna je 
vymurovaná z kameňa zo stropom z tehál. Po cca 185m 
je zachovalá šachta, ktorá je hlboká priblžne 200m. V 
časti za čelbou je priestor strojovne šachtového vrátku 
v takzvanej slepej šachte .

Presunom po štreke, čo je miestna komunikácia, po 
ktorej zvršku premávala zubačka sa dostaneme k 
zastaveniu Pekárnik. Drobná stavba. ktorá slúžila pre 
banícku kolóniu Wilhem I ako suchý záchod a pec pre 
pečenie chleba. V stavbe je dodnes vidieť na suchom 
záchode pisoár z dosiek. Pred pečením v peci bolo 
nutné vždy, obvykle v sobotu, zakúrením vyhriať pec a 
potom sa pieklo pre celú kolóniu čo bolo aj 10-15 chle-
bov na celý týždeň .

Ďalšie zastavenie je po ceste - štreke tabuľa Steinbruch 
a uhliarstvo. Na zastavení sa dozvieme o mini lome na 
kameň, z ktorého sa budovali oporné múriky  
Žakarovskej zubačky. Tabuľa nás prevedie výrobou 
dreveného uhlia ako sa to robilo v období keď  vznikala 
obec . 

Zastavenie s tabuľou na štôlni Wilhelm III Kalman. 
Štôlna bola jednou zo zastávok na zubačke, kde sa 
jeden krát v týždni prepravovala ruda na úpravu do 
Mária huty .

Posledné zastavenie s tabuľou je na miestnej časti 
Halda. Na tomto mieste bola kolónia a štôlňa Wilhelm 
II. Štôlňa patrila do sústavy štôlni banského závodu. 
Pred štôlňou bola kompresorová stanica a kolónia pre 
ubytovanie baníkov .          


