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Slovenská železná cesta je kultúrna cesta spájajúca miesta bývalej ťažby železných rúd,
výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Na území dnešného Slovenska
predstavovalo baníctvo a hutníctvo významné odvetvie, ktoré znamenalo ekonomický
prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho technická a technologická úroveň bola
vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonolejárov, technológie a výrobné
zariadenia na špici v európskom i celosvetovom meradle. 

        

Spomeňme iba tzv. slovenské pece, vysokú pec na drevené uhlie, na koks, použitie pušného
prachu pri ťažení rúd v baníctve, hámorníctvo atď. K takýmto významným miestam treba
spomenúť Košice a okolie (Košické hámre), Medzev, Jasov, Štós, Smolník, Prakovce, Gelnica,
Rožňava, Betliar, Nižná Slaná, Vlachovo, Dobšiná, Stratená, Tisovec, Sirk - Červeňany, Štítnik,
Pohorelá, Podbrezová, Ľubietová, Banská Štiavnica, Kremnica atď.
Spolu s baníctvom a hutníctvom sa rozvíjala aj kultúra, tradície.
K významným pamiatkam, ktoré môže návštevník vidieť v Košiciach patrí v Dóme Sv. Alžbety
tzv. železný oltár, či oltár železného svätého kríža. Oltár zhotovil košický umelecký kováč a
zvonolejár Vojtech Buchner na návrh Ľ. Konrádyho, premonštrátskeho plebána na pamiatku
obetiam I. svetovej vojny a bol vysvätený 1.mája 1931 biskupom Jozefom Čárskym. Na dvoch
koncoch oltára na spodku sú dve bronzové plakety, na jednej je na pozadí pápežského znaku
obraz Ľ.Konrádyho, na druhej obraz V.Buchnera a erb mesta Košice. Ďalším významným
miestom je Slovenské technické múzeum v Košiciach, kde sú expozície modelov hámrov,
maketa bývalých Východoslovenských železiarní (teraz U.S.Steel s.r.o.), diela umeleckých
kováčov, renesančné dvere - odliatok na motívy Vergília a ďalšími.

  

Cieľové miesta na železnej ceste:
 Betliar  | Dobšiná  | Drnava | Gelnica  | Kluknava  | Krompachy  | Kunova Teplica | Margeca
ny  |
Medzev | 
Moldava nad Bodvou
| Nižná Slaná | Ochtiná | Opátka | Rožňava | Rudňany | Slavec | 
Slavošovce
| 
Smolník
| Spišská Nová Ves | 
Spišské Vlachy
| 
Stratená
| Štítnik | 
Vlachovo
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